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Vesel in ponosen sem, da je ocenjevalna komisija za 
priznanje poslovne odličnosti prepoznala naša dolgoletna 
prizadevanja v smeri poslovne odličnosti in nas nagradila 
z najvišjim državnim priznanjem Republike Slovenije za 
dosežke na področju kakovosti poslovanja, kot rezultat 
razvoja znanja in inovativnosti.

Biti poslovno odličen pomeni konstantno dosegati  
dobre rezultate na vseh področjih poslovanja. In pre-
jeta nagrada je potrditev odličnosti poslovanja našega  
podjetja. 

Ob tej priložnosti bi se rad zahvalil vsem zaposlenim 
v podjetju za vaš vsakodnevni prispevek k odličnosti 
poslovanja, saj je prejeta nagrada potrditev dobrega dela, 
je vzpodbuda in hkrati odgovornost tudi za naprej.

Z odgovornostjo se tako lotevamo novih izzivov, 
ki nam jih prinaša letošnje leto na vseh področjih 
poslovanja, v vseh družbah v skupini Elektro Gorenj-
ska. Prvo tromesečje je bilo v skladu s pričakovanji  
pestro in verjamem, da se bo pestrost samo še stopnjevala. 

Letošnja prva številka internega glasila Elgo vam tako predstavlja glavne aktivnosti in dogodke, 
prav tako načrte skupine Elektro Gorenjska v letu 2013. Z rezultati poslovnega leta 2012 v skupini  
Elektro Gorenjska smo lahko zadovoljni. Dokazali smo, da je možno tudi v težkih razmerah 
poslovanja ustvarjati pozitiven rezultat in ga na mnogih področjih celo presegati. S skupnimi 
močmi, ne glede na okoliščine.

Ključna naloga vseh podjetij v skupini je slediti potrebam regije na področju elektroenergetske 
infrastrukture in ponuditi take izdelke in storitve, ki bodo v najboljši možni meri osredotočene 
na naše končne uporabnike in odjemalce. Na vseh nivojih. 

Odličnost poslovanja je naša odgovornost, ki jo moramo dokazovati še naprej!

Predsednik uprave 
mag. Bojan Luskovec

Odličnost poslovanja je naša odgovornost
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Priznanje PRSPO je najvišja državna nagrada za dosežke 
na področju kakovosti poslovanja kot rezultata raz-
voja znanja in inovativnosti. Ocenjevanje za priznanje  
PRSPO poteka na podlagi metodologije in kriterijev 
EFQM, Evropske nagrade za odličnost iz Bruslja. PRSPO 
spodbuja doseganje odličnih rezultatov organizacij 
na vseh področjih delovanja države – od poslovnega  
sektorja, do zdravstva, šolstva, javne uprave in drugje. 
V Sloveniji priznanje PRSPO že od leta 1998 podeljuje 
Odbor PRSPO, celoten sistem pa koordinira Urad RS za 
meroslovje, skladno z metodologijo in kriteriji evropske-
ga modela odličnosti EFQM. 

Odbor PRSPO je že meseca februarja izmed osmih pri-
javljenih in ocenjenih organizacij potrdil pet finalistov, 
in sicer: ELEKTRO GORENJSKA, D. D., HIDRIA AET, 
D. O. O., Tolmin, LOTRIČ MEROSLOVJE, D. O. O., 
MARIBORSKI VODOVOD, D. D., in UPRAVNA ENOTA 
LJUTOMER. Vse navedene organizacije so dokazale 
uspešno uporabo Evropskega modela odličnosti EFQM 
za nenehno izboljševanje in so vsaka v svoji kategoriji 
zgled dobrega poslovanja. 

Prvič v zgodovini podeljevanja državnega priznanja za 
poslovno odličnost (PRSPO) v Sloveniji sta bili po meri-
lih evropskega modela odličnosti najboljši dve podjetji. 
Elektro Gorenjska je najvišjo nagrado prejel v kategoriji 
organizacij z več kot 250 zaposlenimi na področju  
zasebnega sektorja, ki se lahko pohvali z najboljšimi  
kazalci kakovosti in zanesljivosti glede dobave in  
distribucije električne energije v regiji. V kategoriji  
organizacij z 250 in manj zaposlenimi na področju  
zasebnega sektorja je nagrado prejelo podjetje LOTRIČ 
Meroslovje, d. o. o., iz Selc. 

Letos so prvič bili podeljeni tudi mednarodno veljavni 
certifikati, ki jih na podlagi podpisane distribucijske 
pogodbe izdaja EFQM za doseženo raven točk v okviru 
ocenjevanja PRSPO. Na slovesnosti je zato spregovoril 
tudi Gianluca Mule, predstavnik EFQM iz Bruslja, ki je 
podal nekaj iztočnic o koristi mednarodne primerljivosti 
pridobljenih certifikatov. 

Slavnostni govornik in podeljevalec prestižnih nagrad 
je bil predsednik državnega zbora Janko Veber, ki je v 
svojem govoru poudaril pomen voditeljstva in voden-
ja na različnih področjih delovanja – v gospodarstvu, 
izobraževanju, razvoju, znanosti, sociali, sodstvu in  
politiki, kjer je potrebno v luči poslovne odličnosti 
ohraniti srčnost, pravičnost ter najvišje moralne in 
etične standarde. Ob zaključku govora se je ozrl tudi na 
stanje in razširjenost modela EFQM v širšem družbenem 
okolju v Sloveniji, o čemer pričajo tudi pozitivne zgodbe 
vseh letošnjih finalistov in vseh uspešnih slovenskih 
podjetij, ki so se s svojim voditeljstvom in spodbujan-
jem ustvarjalnosti ter inovativnosti pri svojih zaposlenih 
dokazala tudi mednarodno. Pri teh podjetjih se lahko 
naučimo dobrih praks in jih razširimo tako v zasebne 
kot v javne organizacije s ciljem večje uspešnosti in višje 
konkurenčnosti v državi. 
  Alenka Andolšek

Predsednik uprave Elektra Gorenjska, d. d., 
mag. Bojan Luskovec je ob prejetju priznanja povedal:  

»Prizadevanja za poslovno odličnost so pomemben del 
organizacijske kulture podjetja Elektro Gorenjska, zato 
smo seveda nagrade za prejem najvišjega priznanja  
Republike Slovenije za poslovno odličnost za preteklo 
leto izredno veseli. S čim smo si ga prislužili? Z dobrim 
delom, očitno so presojevalci tudi ocenili, da delamo 
po evropskih standardih, da zagotavljamo poslovno 
odličnost, da imamo urejeno družbo, da so ne nazadnje 
zadovoljni tudi zaposleni, predvsem pa odjemalci, ter da 
imamo zadovoljivo elektroenergetsko infrastrukturo, 
s katero upravljamo. Smo podjetje, ki ima v Sloveniji 
najboljše rezultate na področju zanesljive in kakovostne 
dobave električne energije in smo očitno merljivi tudi v 
Evropi.«  

Elektru Gorenjska najvišje državno priznanje 
za poslovno odličnost

V Kongresnem centru na Brdu pri Kranju je v torek, 19. marca 2013, Elektro Gorenjska  
prejel najvišje državno priznanje za poslovno odličnost v Sloveniji za leto 2012. Predsedniku  
uprave Elektra Gorenjska mag. Bojanu Luskovcu je priznanje podelil predsednik državnega 
zbora Janko Veber.

                   Prejemnika priznanja v družbi predsednika državnega zbora
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1 / Zaposleni Elektra Gorenjska in predstavniki odvis- 
 nih družb Elektro Gorenjska Prodaja in Gorenjske  
 elektrarne pred slavnostno razglasitvijo. 

2 / Predsednik uprave mag. Bojan Luskovec ob  
 prejemu diplome za uvrstitev podjetja med pet  
 finalistov v procesih poslovne odličnosti s stra- 
 ni predsednika odbora za priznanja PRSPO Alojza 
 Kovšce.

3 / Predsednik državnega zbora Janko Veber je najvišje  
 priznanje RS za poslovno odličnost podelil pred- 
 sedniku uprave Elektra Gorenjska, d. d., Kranj,  
 mag. Bojanu Luskovcu.

4 / Nagrada za poslovno odličnost je skupna zmaga  
 vseh zaposlenih v podjetju Elektro Gorenjska. 

5 / Vodilni predstavniki Elektra Gorenjska s prejetim  
 priznanjem, z diplomo za uvrstitev med finaliste in  
 mednarodnim certifikatom EFQM.

O Gorazd Kavčič

1

2 5

3

4
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1. Elektro Gorenjska je leto 2012 zaključil z najboljšimi 
poslovnimi rezultati v zadnjih šestih letih. Kateri so 
ključni razlogi za tako uspešno poslovanje?
Drži, družba Elektro Gorenjska je leto 2012 zaključila z 
najboljšimi poslovnimi rezultati v zadnjih šestih letih. 
Dobro poslovanje družbe je zagotovo rezultat številnih 
ukrepov, tudi varčevalnih, ki smo jih v podjetju začeli  
uvajati od leta 2008 naprej, ko smo se v Sloveniji začeli 
spopadati s posledicami gospodarske krize. Reorga-
nizirali, predvsem pa racionalizirali smo poslovanje,  
optimizirali delovne procese, izboljšali smo učinkovitost, 
zmanjšali delež stroškov dela v dodani vrednosti. Koefi-
cient gospodarnosti poslovanja smo od leta 2007, ko je 
le-ta znašal 104,9, povečali za skoraj 8 odstotkov, na 112,9. 
Zaradi spremenjenih razmer in odnosov na distribucij-
skem delu je bilo potrebno veliko aktivnosti oblikovati na 
novo. Z različnimi mehkimi ukrepi smo zmanjšali število 
zaposlenih, tako z odhodi v pokoj kot tudi s postopkom 
izčlenitve dejavnosti prodaje električne energije. Z re-
organizacijo dela smo posledično preoblikovali delovne 
postopke, ki so se izkazali za uspešne.

2. Naše temeljno poslanstvo je zagotavljan-
je zanesljive in kakovostne električne energije, 
to pa posledično zahteva nova vlaganja. Glede 
na to, da smo vsako leto priča krčenju inves-
ticijskega plana, nas zanima, kaj to pomeni za  
razvoj našega omrežja.
Naša temeljna naloga je poskrbeti za dolgoročen 
tehnično in ekonomsko optimalen razvoj omrežja, ki 
ustreza stanju tehnike. Omrežje mora biti stroškovno 
učinkovito, dolgoročno stabilno, zanesljivo, predvsem 
pa razpoložljivo. Z načrtom moramo dolgoročno ohran-
jati kakovost oskrbe z električno energijo glede na ciljno 
raven. Posledično je nujno potrebna obnova zastare-
lih in dotrajanih omrežij, ki se jih tako dvigne na višji 
tehnološki nivo. Sredstva, ki jih pridobimo z omrežnino 
za distribucijsko omrežje za zanesljiv razvoj omrežja in 
naprav, niso zadostna, omrežnina za priključno moč, 
ki je namenski vir za zagotavljanje širitev in ojačitev 
omrežja pri priključitvah novih odjemalcev, trenutno pri-
pada podjetju SODO, d.o.o. Za ustrezen razvoj omrežja 
so tako potrebna lastna sredstva podjetja, v vedno večji 
meri a tudi sredstva iz dolžniških virov, kar dolgoročno 
nikakor ni rešitev. Če se bo ta trend nadaljeval tudi v 
prihodnje, bo vprašljiva izvedba potrebnih investicij ob 
hkratnem zavedanju negativnih posledic za zanesljivo in 
kakovostno distribucijo električne energije. 

3. Kje smo na področju elektroenergetike v 
primerjavi s tujino? Kakšni so trendi?
Zahteve po kakovosti oskrbe z električno energijo se 
povečujejo, zato je vseskozi potrebno zagotavljati nove 
in sodobnejše storitve, ki jih zahteva trg. Tudi zato se 
moramo na ravni države še naprej truditi, da bomo čim 
manj odvisni od uvoza energije. Prav slednje, hkrati pa 
tudi naraščanje cen in podnebne spremembe, pred-
stavlja grožnjo za našo prihodnost. Zato se moramo 
v prihodnje, kot že rečeno, čim bolj prilagoditi trgu in 
iskati nove načine in pristope do proizvodnje električne 
energije. V skupini Elektro Gorenjska to že izvajamo z 
vedno večjim vlaganjem v obnovljive vire na eni strani 
– s hkratnim spodbujanjem odjemalcev k izboljšanju 
energetske učinkovitosti, kar v skupini že ponujamo v 
okviru različnih aktivnosti, tako programa podjetja  
Elektro Gorenjska Prodaja s prilagojeno ponudbo in na-
grajevanjem zvestobe za naše kupce kot tudi z organiza-
cijo osveščevalnih posvetov, kot je bil 3. Forum o obnov-
ljivih virih 20. marca na Bledu.

4. Kje je Elektro Gorenjska v tem prostoru?
Kakovost oskrbe z električno energijo skupine Ele-
ktro Gorenjska je v Sloveniji med najboljšimi in je pri-
merljiva z najrazvitejšimi evropskimi državami. Prav 
tako se skupina Elektro Gorenjska uvršča med vodilna 
podjetja na področju razvoja in proizvodnje zelene 
elektrike v Sloveniji in se ponaša z najbolj zanesljivim 
energetskim omrežjem. Poleg tega smo tudi pionir-
ji na področju uvedbe pametnih načinov merjenja. 
A vsega tega ne bi mogli doseči brez premišljenega  
energetskega načrtovanja, razvoja in novih projektant-
skih pristopov ter odličnega sodelovanja z lokalnimi 
skupnostmi pri skupnem urejanju komunalne infra-
strukture v regiji. 

Intervju s predsednikom uprave Elektra Gorenjska mag. Bojanom Luskovcem 

Optimizacija delovnih procesov in racionalizacija 
poslovanja prinašata pozitivne poslovne rezultate 
Na osnovi zaključenih računovodskih izkazov bo Elektro Gorenjska poslovno leto 2012 zaključil z dobičkom po 
obdavčitvi v višini 2.507.737 EUR, kar je najbolj uspešno v zadnjih šestih letih. V primerjavi z enakim obdobjem 
v letu 2011 je podjetje povečalo čisti dobiček po obdavčitvi za 0,95 mio EUR, dodana vrednost se je povečala za  
1,5 mio EUR, dodana vrednost na zaposlenega pa se je v letu 2012 v primerjavi z letom 2011 povečala za 5.012 EUR 
oz. za dobrih 6 odstotkov. O izzivih, s katerimi se sooča distribucija, smo se pogovarjali s predsednikom uprave 
Elektra Gorenjska mag. Bojanom Luskovcem. 
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5. Kako bi ocenili rezultate poslovanja skupine 
glede na trenutno situacijo in trenutne gospodarske 
razmere? 
Kot sem že povedal, Elektro Gorenjska je prvič v  
zadnjih šestih letih ustvaril tako dobre poslovne re-
zultate. Rezultati poslovanja se odražajo v vseh štirih  
kazalcih uspešnosti, ki jih je družba določila za merilo: v 
ustvarjenem dobičku iz poslovanja, ki ga od nas zahteva 
lastnik, v kazalniku neprekinjenosti oskrbe z električno 
energijo (NOEE), pri katerem nas Agencija RS za ener-
gijo v Poročilih o kakovosti oskrbe z električno energijo 
že nekaj let na osnovi doseženih rezultatov upravičeno 
postavlja na prvo mesto pred ostalimi distribucijskimi 
podjetji v Sloveniji, v kazalniku rasti regulativne baze 
sredstev (RBS) in v kazalniku obvladovanja stroškov 
delovanja in vzdrževanja (SDV). Elektro Gorenjska je zato 
upravičeno prejel tudi najvišje priznanje za poslovno 
odličnost za leto 2012.

Zelo sem ponosen tudi na poslovanje Gorenjskih  
elektrarn, ki se uvrščajo med največje slovenske proiz-
vajalce električne energije iz obnovljivih virov, poleg tega 
pa so nam vsem lahko zgled. V letu 2012 so v Gorenjskih 
elektrarnah zaključili številne investicijske projekte, tako 
na področju izrabe obnovljivih virov kot tudi na področju 
učinkovite rabe energije. Kljub izredno sušnemu letu in 
hkrati havarijam v jesenskem času so prvič v zgodovini 
obstoja realizirali prihodke, višje od 5 mio EUR, kar je 
skoraj polovica več v primerjavi z letom 2011. Leto 2013 
so zastavili z ambicioznimi načrti in prepričan sem, da 
bo za Gorenjske elektrarne leto 2013 še bolj uspešno.

Elektro Gorenjska Prodaja kot najmanjše podjetje za 
prodajo elektrike je bilo v letu 2012 soočeno s številnimi 
izzivi. Leto 2012 je bilo zanje prvo leto samostojnega 
poslovanja, na trgu so se morali soočiti s hudo konkuren-
co, ki temelji izključno na cenovni politiki, tudi na strani 
nakupa in prodaje električne energije je bilo zelo turbu-
lentno leto. Posledično niso dosegli ugodnih rezultatov. 
Sem pa optimističen za letošnje leto. Zaključujejo se 
pogovori s Holdingom Slovenske elektrarne na področju 
povezovanja, s pomočjo katerega bomo ustvarili  
sinergije na področju verige proizvodnje električne  
energije, trgovanja z njo na debelo in drobno. Vsekakor 
pričakujem, da se bo stanje normaliziralo.

6. Kakšni so načrti in usmeritve skupine Elektro 
Gorenjska v prihodnje? 
Investicijska dejavnost našega podjetja je na infra-
strukturnem področju usmerjena v trajno zagotavljanje 
pričakovane kakovosti oskrbe z električno energijo. 
Zaradi novih priključitev proizvajalcev in odjemalcev, 
tudi v času krize, se mora obseg distribucijskega omrežja 
še naprej večati. Vedno bolj pa se moramo zavedati tudi 
pomembnosti uporabe obnovljivih virov energije, čemur 
je vse bolj naklonjena tudi Evropska unija. V skupini  
Elektro Gorenjska smo inovativni tudi na tem področju: 

to dokazujejo številni projekti na področju uvajanja 
pametnih omrežij, prav tako zaključeni projekti na 
področju izrabe obnovljivih virov in učinkovite rabe  
energije. Veseli me, da vse več slovenskih podjetij in 
občin prepoznava tovrstne priložnosti. Dokaz za to 
je tudi visoka udeležba na dogodku, ki ga je v marcu  
izvedla skupina Elektro Gorenjska, Forumu o obnov-
ljivih virih in učinkoviti rabi energije na Bledu, kjer smo 
predstavili uspešno izvedene primere dobrih praks s 
področja obnovljivih virov energije in učinkovite rabe 
energije. Na Gorenjskem deluje že skoraj 500 sončnih 
elektrarn, vedno večji delež investicijskih projektov je 
tudi na področju učinkovite rabe energije. 

7. Kako bomo poskušali ostati konkurenčni? Kje so 
naše razlikovalne prednosti? 
Prilagajanje potrebam regije je zagotovo ključno z vidika 
zagotavljanja kakovostne dobave električne energije. Še 
naprej se bomo trudili za razvoj in uvedbo inovativnih, 
predvsem pa kakovostnih storitev. Skrbeli bomo za čim 
manjši delež prekinitev na distribucijskem omrežju, 
za doseganje kakovosti napetosti v skladu s stand-
ardi in stalnimi izboljšavami komercialne kakovosti ter 
dolgoročne stabilnosti, zanesljivosti in razpoložljivosti 
distribucijskega omrežja. Vse to je potrebno za zago-
tavljanje odličnosti pri poslovanju za naše uporabnike in 
razvoj regije.

8. Najverjetneje je dovolj zgovoren dokaz za naše 
prednosti tudi to, da smo prejeli najvišje državno 
priznanje Republike Slovenije za poslovno odličnost 
v letu 2012.
Elektro Gorenjska je podjetje s skoraj 50-letno tradicijo. 
Že vrsto let se trudimo, da ne odstopamo od standardov 
kakovosti. Biti poslovno odličen pomeni konstantno 
dosegati dobre rezultate ter pri tem zadostiti potrebam 
regije, uporabnikov, lastnikov, poslovnih partnerjev in 
seveda zaposlenih. Zagotavljanje kakovostne in zanes-
ljive distribucije električne energije, skladno s pred-
pisi in pogodbenimi obveznostmi, razvijanje in trženje  
elektroenergetskih storitev, poslovanje v okviru zakon-
skih določil in etičnih norm, skrb za varovanje okolja in 
skrb za zaposlene ter prizadevanje za izboljšanje njihove-
ga zadovoljstva so temeljne vrednote našega delovanja, 
ne samo na papirju, ampak v praksi. Najvišje priznanje 
Republike Slovenije, ki smo ga prejeli marca za dose-
ganje poslovne odličnosti, je za nas potrditev pravilnega 
načina dela v preteklosti in seveda velika odgovornost in 
spodbuda za vse zaposlene na vseh področjih poslovan-
ja tudi v prihodnje.  

Hvala za pogovor.
  mag. Renata Križnar
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Glavnina investicijskih sredstev namenjena za 
srednje in nizkonapetostne infrastrukturne objekte 

Letošnji sneg nam zamika začetke novih investicij, ki jih 
bo kljub bistveno nižjim razpoložljivim finančnim sred-
stvom (v primerjavi z zadnjimi desetimi leti) kar nekaj. 
Glavnino investicijskih sredstev (približno dve tretjini) od 
dobrih 9,5 milijona evrov smo tako razporedili na sred-
nje- in nizkonapetostne infrastrukturne objekte, ki so 
ključnega pomena za distribucijo, kar nam že potrjujejo 
statistika in pozitivne izkušnje zadnjih nekaj let. Zaradi 
pomanjkanja finančnih sredstev se v letošnjem letu ne 
bomo lotili predelav ali novogradenj visokonapetostnih 
objektov (razdelilno transformatorskih postaj), ki so bile 
stalnica v zadnjih letih. 

Vgradnja SN dušilke v RTP Jesenice,  O Jurij Podpečan 

Na visoko napetostnem nivoju prioriteta izgradnja 
110 kV daljnovodne povezave Železniki–Bohinj

V letu 2013 pričakujemo prejem gradbenega dovoljenja 
za  izgradnjo 110 kV daljnovodne povezave Železniki–
Bohinj, na osnovi katerega bomo končno lahko pristopi-
li h gradnji povezave. Letos se bodo tako izvedli razpisi 
in pripravljalna dela za gradnjo daljnovodne povezave. 
Nadaljevali bomo s postopkom pridobitve Državnega 
prostorskega načrta za daljnovodno povezavo 110 kV 
Kamnik–Visoko, ki ga moramo zgraditi zaradi dodat-
nih potreb po električni energiji na področju Brnika ter 
povečanja zanesljivosti oskrbe z električno energijo na 
severnem delu območja Ljubljane. Državni prostorski 
načrt (DPN) je trenutno v fazi izdelave študije variant in 
okoljskega poročila. V mesecu januarju je bilo izdelano 
ekspertno mnenje za presojo variant tras z vidika vplivov 
vode v okviru procesov DPN, ki naj bi zadostovalo za  
izbiro ustrezne variante. Pri pridobivanju dodatnih 
smernic je prišlo do novih zahtev Kontrole  zračnega 

prometa, zato bodo v neposredni bližini Letališča Jožeta 
Pučnika opravljene meritve morebitnih vplivov daljno-
voda na radarski sistem Letališča. V sodelovanju z  
Elektrom Ljubljana bosta zato postavljena dva mon-
tažna daljnovodna stebra. Do javne razgrnitve ter prido-
bivanja pripomb in predlogov, ki bo predvidoma v mesecu 
aprilu oziroma najkasneje v maju 2013, je potrebno pri-
dobiti še končne smernice Uprave za zračno plovbo RS, 
s katerimi bo zaključeno okoljsko poročilo. V skladu s 
terminskim planom je v letu 2013 predvidena tudi prido-
bitev prvega mnenja državnih nosilcev urejanja prostora 
in odločbe o sprejemljivosti ter sprejem sklepa Vlade RS 
o potrditvi predloga najugodnejše variante (PNV).  

Vzdrževalna dela se bodo nadaljevala tudi na daljno-
vodni povezavi 35 kV Jesenice – Kranjska Gora, kjer smo 
pilotno prvič v prostor umestili kompaktiran daljnovod, 
inovacijo podjetja Elektro Gorenjska na področju  
projektiranja. V letu 2012 je bila izvedena  nabava še  
sedmih kosov poligonalnih stebrov, montaža je pred-
videna spomladi 2013. Izvajalec elektromontažnih del 
bo prvič Elektro Gorenjska. Jeseni naj bi zamenjali še 13 
drogov. Vzporedno s postopno obnovo daljnovoda se 
urejajo tudi služnosti na trasi daljnovoda.

Lesene drogove daljnovodov postopoma nadomešča 
kabelsko omrežje

V letošnjem letu bomo v okviru razpoložljivih sredstev 
investirali v obnovo daljnovodov na lesenih drogovih, 
starejših od 30 let, in jih v večini nadomestili s kabelskim 
omrežjem. Med njimi izpostavimo večje investicije:
•	 20	kV	kablovod	TP	Spodnje	Danje–TP	Torka,
•	 20	kV	kablovodi	RTP	Kranjska	Gora–TP	Rateče,
•	 20	kV	kablovod	RP	Žiganja	vas–TP	Duplje,
•	 20	 kV	 kablovodi	 na	 območju	 loške	 obvoznice	 in	 
 gradnja komunalne infrastrukture na območju  
 Škofje Loke,
•	 20	kV	kablovod	Medvode–Mavčiče.

Montaža betonskega droga pri TP Žiganja vas,
O Arhiv Elektra Gorenjska
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Zaradi izteka življenjske dobe in posamezne opreme 
načrtujemo zamenjavo ustreznega števila stolpnih 
in jamborskih transformatorskih postaj s kabelskimi 
betonskimi postajami. Načrtujemo tudi gradbeno 
obnovo in zamenjavo zastarele opreme v ustreznem 
številu transformatorskih postaj. Prav tako se bodo ob-
novile oziroma zamenjale transformatorske postaje na  
mestih, kjer namesto obstoječih daljnovodov gradimo 
kablovode. 

Montaža transformatorske postaje TP Hudo, O Arhiv Elektra Gorenjska

Predelave SN omrežja na področju RP  Visoko,  O Jurij Podpečan

V petih občinah na Gorenjskem začetek sočasne 
gradnje elektroenergetskega omrežja z drugimi 
komunalnimi vodi 

Kar nekaj sredstev bo letos namenjenih sočasni grad-
nji elektroenergetskega omrežja (kablovodov in trans-
formatorskih postaj) skupaj z drugimi komunalnimi 
vodi, zlasti za potrebe občin (Škofja Loka, Naklo, Kranj, 
Bohinj, Železniki), ki pridobivajo kohezijska sredstva za 
gradnjo in obnovo kanalizacijske infrastrukture. 

Priprava del, O  mag. Renata Križnar

Kot vsako leto tudi letošnje načrtujemo obnovo  
zastarelih delov nizkonapetostnega (NN) omrežja in v 
veliki meri tudi zamenjavo prostozračnega NN-omrežja 
s kabelskim. Pri obnovah bomo intenzivno menjavali 
gole vodnike in samonosne kable z zemeljskimi kabli. Z 
novimi kabelskimi vodi bomo sledili tudi lokalnim skup-
nostim pri njihovih prenovah infrastrukture. Predvsem 
pa se bomo trudili graditi in širiti omrežje za potrebe 
priključevanja novih odjemalcev skladno s sprejeto 
tipizacijo in dolgoročnimi načrti (kabelsko zazankano 
omrežje) ter jim s tem zagotavljali zanesljivejšo in 
kvalitetnejšo dobavo električne energije. 
  mag. Miha Zajec, mag. Marjan Jerele
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V sredo, 20. marca 2013, je podjetje Gorenjske elektrarne 
skupaj z Elektrom Gorenjska in Elektrom Gorenjska  
Prodaja v hotelu Park na Bledu organiziralo že 3. Forum o 
obnovljivih virih in učinkoviti rabi energije. Glavni namen 
enodnevnega brezplačnega dogodka je bil udeležencem 
predstaviti aktualne teme in jih spodbuditi k izkoriščanju 
priložnosti na področju učinkovitega upravljanja obnov-
ljivih virov in učinkovite rabe energije s primeri dobrih 
praks tako v javnem kot v zasebnem sektorju. 

Dogodek je bil namenjen vsem, ki jih zanimajo načini 
izkoriščanja sonca in vode kot vira energije ter možnosti 
preudarnejšega ravnanja in upravljanja z energijo. 

Vsebine na dogodku so bile še posebej zanimive za: 
•	 predstavnike	občin,	ki	se	ukvarjajo	s	področjem	
 energetike v lokalni skupnosti, 
•	 podjetja,	ki	želijo	učinkoviteje	upravljati	z	električno	 
 energijo in znižati stroške, 
•	 predstavnike	elektrarn,	ki	jih	zanima,	kako	z	
 ustrezno optimizacijo maksimirati delovanje in 
 donosnost njihove elektrarne, ter 
•	 vse,	ki	jih	zanimajo	načini	zniževanja	stroškov,	tako	v	 
 obliki pogodbenega zagotavljanja energetskih  
 prihrankov kot tudi možnosti prejema nepovratnih  
 sredstev. 

Več kot 70 udeležencem foruma je dobrodošlico zaželel 
direktor občinske uprave Bled Matjaž Berčon, ki je na 
kratko predstavil tudi projekte, ki jih občina Bled izvaja 
na področju obnovljivih virov in učinkovite rabe energije. 
Vse udeležence je pozdravil tudi predsednik uprave  
Elektra Gorenjska mag. Bojan Luskovec, ki je izpostavil 
potenciale, ki jih ima Slovenija, prav tako pa tudi  
aktivnosti in izvedene projekte skupine Elektro Gorenj-
ska v smeri učinkovitejše in okolju prijaznejše uporabe 
električne energije. 

Pozdravni nagovor predsednika uprave Elektra Gorenjska

V prvem sklopu z naslovom Obnovljivi viri energije je 
svoje referate predstavilo osem predavateljev: Anže  
Vilman in Darko Ropret iz Elektra Gorenjska ter Drago 
Papler, Iztok Jenko, Rudolf Ogrinc, Miha Flegar, Jurij 

Čadež in Janez Basej iz Gorenjskih elektrarn. Spregovo-
rili so o priključevanju razpršenih virov v distribucijsko 
elektroenergetsko omrežje, o gradnji in monitoringu 
sončnih elektrarn ter o avtomatizaciji malih hidro- 
elektrarn in vzdrževanju energetskih naprav v hidro-
elektrarnah.

V drugem sklopu z naslovom Učinkovita raba energije 
je pet predavateljev predstavilo različne programe in  
projekte učinkovite rabe energije. Iz podjetja Eco  
Consulting, d. o. o., je spregovoril Aleš Šaver, iz Elektra 
Gorenjska Boštjan Tišler in Miha Noč, iz Gorenjskih  
elektrarn pa Aleš Ažman in Drago Papler.

Forum se je zaključil z okroglo mizo z naslovom  
Pogodbeno zagotavljanje oskrbe in prihrankov z  
energijo – priložnost za javni in zasebni sektor na 
področju energetske učinkovitosti in zniževanja 
stroškov. Tako govorci kot slušatelji so se strinjali, da 
je poslovni model energetskega pogodbeništva velika 
priložnost tako za zasebni kot tudi javni sektor ‒ z vidika 
zniževanja stroškov in načina financiranja.

Prepričani smo, da so udeleženci s foruma odšli zadovolj-
ni, z novimi koristnimi nasveti in idejami ter da bo forum 
priložnost za nove poslovne oblike sodelovanj družb v 
skupini tudi v prihodnje. Potencialov na področju izrabe 
obnovljivih virov in učinkovite rabe energije je v Sloveniji 
veliko, potrebno jih je le izkoristiti.
 mag. Renata Križnar, Alenka Andolšek

 Program foruma je bil razdeljen v dva sklopa: obnovljivi viri 
 energije in učinkovita raba energije

Obnovljivi viri prihodnosti – 
3. Forum o obnovljivih virih in učinkoviti rabi energije
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1 / Pred dogodkom smo za predstavnike medijev organizirali 
 novinarsko konferenco, na kateri so spregovorili vodilni  
 družb v skupini Elektro Gorenjska.

2 / Dogodka se je udeležilo več kot 70 slušateljev iz javnega in  
 zasebnega sektorja.

3 / Med predavatelji je bil tudi direktor Gorenjskih  
 elektrarn Aleš Ažman, ki je predstavil projekt izgradnje,  
 predvsem pa koristi soproizvodne enote za toploto in  
 elektriko na Planini v Kranju.

4 / Predavatelji Gorenjskih elektrarn, ki so sodelovali na  
 forumu (Iztok Jenko, Rudolf Ogrinc, Aleš Ažman, Drago  
 Papler, Miha Flegar, Janez Basej in Jurij Čadež).

5 / Med odmori smo udeležencem predstavljali ponudbo  
 paketov oskrbe podjetja Elektra Gorenjska Prodaja.

6 / Na okrogli mizi, ki jo je vodil mag. Stane Merše,  
 vodja Centra za energetsko učinkovitost, Institut Jožef  
 Stefan, so sodelovali Aleš Ažman iz Gorenjskih elek- 
 trarn, ki je predstavil način energetskega pogodbeništva  
 kot obliko javno-zasebnega partnerstva, Robert  
 Hrast iz Merkurja, predstavnik podjetja, v katerem  
 so Gorenjske elektrarne izvedle ukrep učinkovite rabe  
 ter Damijan Čižič iz Philipsa, podjetja, ki je dobavilo  
 in namestilo učinkovitejšo razsvetljavo.

O Gorazd Kavčič, Milan Jezeršek

1

4

2

3

5

6
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In verjetno se naše delo še najbolj merljivo izraža v od-
nosih z mediji, kjer lahko merimo število in naklonjenost 
objav ter druge parametre uspešnosti pri odnosih z 
javnostmi. Uspešnost upravljanja in izvajanja odnosov 
z javnostmi je pomembna pri vseh deležnikih, pri medi-
jih pa je še izrazitejša, saj so »most« med podjetjem in 
splošno javnostjo. 

Elektro Gorenjska je podjetje, ki dosega poslovno 
odličnost. Ki svoje delo ocenjuje na podlagi merljivih re-
zultatov in ki si prizadeva biti še boljše. In kako smo bili 
dobri v odnosih z mediji?

Več kot 380 objav = več kot 148.000 EUR 

Medijska analiza pojavnosti skupine Elektro Gorenjska 
je pokazala, da smo v letu 2012 uspešno krmarili med 
sprejemanjem in zagotavljanjem medijskih informa-
cij. Vseh medijskih objav o skupini Elektro Gorenjska 
v letu 2012 je bilo 380. Skupna vrednost vseh objav pa 
je znašala več kot 148 tisoč EUR. Če bi bile torej objave 
naročene – zakupljene, bi morali po medijskem ceniku 
zanje odšteti skoraj 150.000 EUR. Ker pa smo dosegali 
uredniške vsebine, ki so poleg tega še verodostojnejše 
kot zakupljen medijski prostor, smo ne le prihranili, pač 
pa smo okrepili svojo kredibilnost. Mediji so poročali o 
vseh družbah in aktivnostih skupine Elektro Gorenjska. 
Medijsko poročanje o skupini Elektro Gorenjska je 
bilo v letu 2012 pretežno nevtralnega, informativnega 
značaja. Največkrat so mediji poročali o napovedanih 
podražitvah cen Elektra Gorenjska Prodaja. Velik delež 
pozitivne načrtovane publicitete smo beležili pri komu-
nikaciji Gorenjskih elektrarn: predvsem nove inves-
ticije in novi projekti so naleteli na pozitivno medijsko 
poročanje. Elektro Gorenjska je svoj prostor v medijih 
pridobival predvsem pri t. i. korporativnih temah, in  
sicer skupščine delničarjev, poslovni rezultati in  
podobno. 

Dve tretjini medijskih objav o skupini Elektro Gorenj-
ska je bilo sekundarnega značaja, kar pomeni, da se je 
v medijih pojavljala posredno, v sklopu tem in aktual-
nosti elektroenergetskega področja. Precej sekundarne 
medijske publicitete so kreirala tudi neurja v poletnem 
in jesenskem času, zaradi katerih smo imeli veliko dela, 
saj je prihajalo do izpadov električne energije. 

Elektro Gorenjska tudi na lestvici
najuglednejših podjetij

V povezavi s poslovanjem je bilo največkrat zaslediti 
matično podjetje. V čast si lahko štejemo, da so mediji 
Elektro Gorenjska uvrščali tudi na lestvice največjih 
in najuspešnejših slovenskih podjetij, opazili so tudi 
družbeno odgovorno udejstvovanje celotne skupine. 
Veliko objav je bilo povezanih tudi z razstavo, ki jo 
je podjetje Elektro Gorenjska pripravilo ob stoletnici  
elektrike v Sorici; pozornosti medijev pa je bilo deležno 
tudi Društvo upokojencev Elektra Gorenjska, ki v jesen-
skem času svoje člane popelje na izlete po Sloveniji. 

Med konkurenco smo na 5. mestu

Tudi v primerjavi s konkurenco smo lahko zelo zado-
voljni. Med sorodnimi in konkurenčnimi podjetji smo se 
uvrstili na 5. mesto po številu objav, za HSE, ki je vpet tudi 
v aktualno in politično gospodarsko dogajanje v državi, 
Elektrom Primorska, Gen-I in Elektrom Ljubljana. Glede 
na to, da smo pri poslovanju primarno osredotočeni na 
gorenjsko regijo, in glede na to, da imamo na trgu že 
dolgoletno tradicijo, je rezultat za leto 2012 več kot po-
hvalen. 

Kako bomo še boljši?

Ker smo vedno lahko in tudi želimo biti še boljši, si bomo 
za izboljšanje rezultatov prizadevali tudi v odnosih 
z mediji. V letu 2013 bomo več proaktivnega komu-
niciranja namenili razvojno-inovativnim dejavnostim, 
podpori in promociji zelene energije, novim produktom 
in ponudbi paketov električne energije. Še naprej bomo 
tudi družbeno odgovorni in si prizadevali, da bodo še 
večji del naših aktivnosti tudi mediji.
  mag. Renata Križnar

Odmev Elektra Gorenjska v več kot 
300 medijskih objavah

Komuniciranje je v skupini Elektro Gorenjska zelo pomembno, saj strateško pozornost posvečamo  
upravljanju, grajenju in vzdrževanju odnosov z vsemi našimi deležniki. Čeprav so vsem našim 
deležnikom skupna sporočila o Elektru Gorenjska, moramo vsakemu nameniti ločeno pozornost in ločene  
aktivnosti.  
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V letu 2012 uspešno 
izpeljali letne razgovore 

September in oktober – Od septem-
bra do oktobra 2012 so v vseh treh 
družbah v skupini Elektro Gorenj-
ska potekali redni letni razgovori 
med zaposlenimi in njihovimi vodji. 
Z veseljem ugotavljamo, da smo 
pri doseganju ciljev ter izvajanju 
delovnih nalog uspešni, saj imamo 
v svoji sredini veliko motiviranih, 
odgovornih in odličnih sodelavcev, 
s katerimi izkoriščamo poslovne 
priložnosti in sledimo zastavljenim 
ciljem. Izbor dvanajstih odstotkov 
najuspešnejših, ki jim pripada tudi 
nagrada, je zato odgovorna in  
zahtevna naloga. Vsem uspešnim 
sodelavcem se zahvaljujemo za trud 
in prispevek k uspešnosti podjetja.
  Mojca Jelovčan

Božiček obdaril pridne
otroke

17. december – Božiček je ob koncu 
leta obiskal in obdaril vse pridne 
otroke zaposlenih v skupini Elektro 
Gorenjska. V telovadnici Podružnič-
ne osnovne šole Simona Jenka na 
Primskovem so otroci nestrpno 
pričakovali Božička. Preden so ga 
priklicali, so si ogledali govorno-ples-
no predstavo z naslovom Medenka. 
Zabavala jih je čebelica Zina in za-
ljubljeni trot Juš ter ostale čebelice iz 
panja. Po ogledu predstave so otroci 
priklicali Božička in prišel je vesel, s 
polno vrečo daril. Vsakega otroka je 
poklical k sebi in mu izročil darilo. 
Vsi otroci so bili seveda navdušeni in 
odločeni, da se ob koncu letošnjega 
leta zopet snidejo. 
  Alenka Andolšek

Prednovoletno srečanje
zaposlenih v skupini 
Elektro Gorenjska

21. december – V avli upravne stavbe 
Elektra Gorenjska je v petek, 21. de-
cembra 2012, potekalo prednovo-
letno srečanje zaposlenih v skupini 
Elektro Gorenjska. Predsednik  
uprave Elektra Gorenjska mag.  
Bojan Luskovec je pozdravil vse  
prisotne in jim zaželel prijetne 
praznike ter zdravo in srečno novo 
leto 2013. Željam sta se pridružila tudi 
direktor Gorenjskih elektrarn Aleš 
Ažman in direktor Elektra Gorenjska 
Prodaja mag. Ambrož Bogataj.  
Sledila je še razglasitev naj sode-
lavcev in naj skupin v posameznih 
družbah in žrebanje praktičnih na-
grad med tistimi zaposlenimi, ki so 
v letu 2012 oddali sprejemljiv predlog 
izboljšave. Da je bila avla upravne 
stavbe lepo okrašena, je poskrbela 
sodelavka Danijela Kočila, ki je ob  

koncu leta na ogled postavila svoje 
ročno izdelane čipke. Vsi skupaj smo 
se po »uradnem delu« okrepčali z 
dobrotami, ki jih je pripravila ekipa 
Matjaža Sedeja.
  Alenka Andolšek

Novoletni nagovor predsednika uprave 
mag. Bojana Luskovca,  O Roman Bratun

Srečanja so se udeležili številni zaposleni iz 
skupine Elektro Gorenjska, O Roman Bratun

Božiček pri obdarovanju otrok, O Arhiv Elektra Gorenjska

Še skupinska fotografija z Božičkom, O Arhiv Elektra Gorenjska
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Srečanje upokojencev 
skupine Elektro Gorenjska 
v hotelu Krek

16. januar – V hotelu Krek v Lescah 
je v sredini meseca januarja 2013 
potekalo ponovoletno druženje  
upokojencev skupine Elektro  
Gorenjska. Številne prisotne, sedaj 
že upokojene sodelavke in so-
delavce, je pozdravil predsednik  
uprave Elektra Gorenjska mag. Bojan  
Luskovec, ki je povzel ključne  
projekte in uspehe družb v skupini 
v preteklem letu. Tovrstna srečanja 
so vedno zelo dobro obiskana. Kljub 
obilnemu sneženju se je letošnjega 
srečanja udeležilo več kot sto sode-
lavk in sodelavcev, ki so si ob letu  
osorej izmenjali svoja doživetja. 
  O mag. Renata Križnar

Srečanja upokojencev so dobro obiskana  

Pred objektom RTP Trata 
postavili temeljni kamen

30. januar – V sredo, 30. januarja 
2013, so v občini Škofja Loka pred  
elektroenergetskim objektom RTP 
Trata postavili temeljni kamen za  
primarni kanalizacijski vod Trata 
–Škofja Loka, s katerim se je 
simbolično začel največji projekt 
v zgodovini Občine Škofja Loka, 
poimenovan Odvajanje in čiščenje 
odpadnih voda v porečju Sore, za 
katerega je občina pridobila tudi  
kohezijska sredstva. 

V projekt se je vključilo tudi  
podjetje Elektro Gorenjska. Na 

območju občine Škofja Loka bomo 
v letošnjem letu zgradili novo sred-
njenapetostno omrežje od Godešiča 
do nove čistilne naprave Reteče ter 
obnovili nizkonapetostno omrežje 
na območju Reteč. Prestaviti bo 
potrebno tudi transformatorsko 
postajo pri čistilni napravi v Škofji 
Loki. Že dlje časa se Elektro Gorenj-
ska pripravlja tudi na izgradnjo  
nadomestnega srednje- in nizkona-
petostnega omrežja na celotnem 
območju od Puštala proti Hrastnici, 
kjer naj bi se uredila tudi ustrezna 
plinifikacija omrežja.

  O mag. Renata Križnar

19. februar – Na Mlaki pri Kranju sta 
leta 2011 štorklji zgradili gnezdo na 
izpostavljenem suhem vrhu jelše. 
Lani je gnezdo poškodoval močan 
veter, zato ni bilo več stabilno. Člani 
Gasilske reševalne službe Kranj, pod-
jetje Elektro Gorenjska in zaposleni 
na kranjski območni enoti Zavoda RS 
za varstvo narave so se odločili, da 
bodo štorkljam pomagali do nove-
ga doma. 19. februarja so prestavili  
gnezdo z nevarne jelše na nov umet-
ni gnezdilni drog. Drog je postavljen 
na isti lokaciji, le na nekoliko manjši 
višini. Glavnino dela so opravili 
gasilci, podjetje Elektro Gorenjska je 

Elektro Gorenjska tesno sodeluje z 
gorenjskimi občinami pri celostnem 
urejanju komunalne in elektroener-
getske infrastrukture regije. Dobro 
sodelovanje se kaže v izvajanju bolj 
usklajenih investicijskih projektov, 
ki so posledično bolj ekonomični, 
manj moteči za okoliške prebi-
valce, skrajšujejo dobo ureditve 
posameznega področja, predvsem 
pa minimalno vplivajo na kakovost 
prebivalcev na območju ureditve.
  O mag. Renata Križnar

poskrbelo za nov drog, Zavod RS za 
varstvo narave pa je poskrbel za ko-
vinski podstavek in koordinacijo ak-
cije. Ali bosta štorklji novi dom spre-
jeli za svojega, bo kmalu jasno, saj se 
štorklje že vračajo iz toplih krajev.
  Alenka Andolšek

Gnezdo so prestavili na nov gnezdilni drog,
O Blaž Posušen 

Položitev temeljnega kamna za začetek del gradnje kanalizacijskega omrežja v občini Škofja 
Loka. Na sliki (z desne): predsednik uprave Elektra Gorenjska mag. Bojan Luskovec, župan  
Občine Škofja Loka mag. Miha Ješe in predsednik uprave SGP Pomgrad Tadej Ružič

Na Mlaki pri Kranju gnezdo štorkelj prestavili z 
drevesa na drog
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Gorenjske elektrarne z
novo spletno stranjo

21. februar – V mesecu februarju je 
začela delovati prenovljena spletna 
stran Gorenjskih elektrarn. Za pre-
novo spletne strani je bila avgusta 
oblikovana projektna skupina, ki 
jo je vodil Drago Papler. Za grafično  
prenovo je bilo izbrano podjetje 
ILab. 

Temeljito je bila prenovljena grafična 
podoba, preurejene in nadgrajene so 
bile vsebine, ki so sedaj preglednejše 
in prinašajo več koristnih informacij 
ter ponudbo celotnega podjetja na 
enem mestu. Prenovljeno spletno 
stran si lahko ogledate na novem 
spletnem naslovu www.gek.si.

Vsebina na spletni strani je razdelje-
na na štiri vsebinske sklope: pod-
jetje, energijo vode, energijo sonca, 
in učinkovito rabo energije. 

V okviru sklopa, imenovanega pod-
jetje, so vsebine namenjene pred-
stavitvi, poslanstvu in viziji, vpetosti 
v okolje, vodstvu, partnerjem, zgo-
dovini in tehniški dediščini, dogod-
kom in dosežkom. Proizvodni viri 
hidroelektrarn, sončnih elektrarn in 
soproizvodnje toplote in elektrike so 
predstavljeni na enak način v rubri-
kah dejavnosti, referenčni projekti,  
vzdrževanje in znanje (dobro je  
vedeti). 

Projekti so umeščeni na interaktivni 
zemljevid, vsaka elektrarna je opisa-
na s tehničnimi in kronološkimi po-
datki, posebnostmi pri delovanju, 
materiali, sodelujočimi, fotogalerijo 
in medijskimi objavami. 

Vsebine so obogatene s fotografi-
jami, z grafičnim prikazom je pona-
zorjena mesečna proizvodnja po 
virih. Celovito je predstavljena tudi 
ponudba storitev za končnega  
uporabnika.     Drago Papler

Prenovljena spletna stran Gorenjskih elektrarn

14. marec – Skupina Elektro Gorenj-
ska je skupaj s poslovnimi partnerji 
ob koncu leta podprla vsesloven-
ski družbeno odgovorni program 
Ne-odvisen.si. Izvajalci programa 
Ne-odvisen.si bodo tako z zbra-
nimi sredstvi v gorenjskih osnovnih 
šolah predstavljali možne pomoči 
odvisnosti in spodbujali zdrav način 
življenja. 

Kampanja Ne-odvisen.si z naslovom 
Nariši nov dan se je 14. marca 2013 
začela v Osnovni šoli Naklo. V dopol-
danskem času je potekal program 
za otroke, večerni dogodek pa je bil  
namenjen staršem. 

Povezoval ga je vodja kampanje  
Bojan Kodelja z gosti večera. Med 
njimi je bila tudi varuhinja človekovih 
pravic Vlasta Nussdorfer, Miha  
Kramli in Fani Čeh. Bojan Kodelja je 
skupaj z gosti večera razpravljal o 
usklajeni starševski vlogi, postav-
ljanju meja v vzgoji otrok, kemičnih 
in nekemičnih zasvojenosti ter vpli-
vih negativnih informacij.

Na Osnovni šoli Gorje je dogodek 
potekal 28. marca 2013, v nadaljevan-
ju se bodo zvrstili še na Osnovni šoli 
Žirovnica 4. aprila 2013, v Občini 
Radovljica (v štirih osnovnih šolah)  
11. aprila 2013 in Osnovni šoli Cerklje 
na Gorenjskem 18. aprila 2013.
  Alenka Andolšek

Utrinek z večernega dogodka na Osnovni šoli Naklo,  O Arhiv Ne-odvisen.si

Ne-odvisen.si na Gorenjskem 
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V prejšnji številki ELGA smo v članku z naslovom Kako »smart« je trenutno omrežje Elektra Gorenjska in kam 
smo usmerjeni podrobneje razložili, kaj so aktivna ali pametna omrežja (Smart Grids), zakaj jih uvajamo in  
katere »smart« projekte izvajamo. Omenili smo tudi projekt integracije tehničnih informacijsko-komunikacij-
skih sistemov, ki ga tokrat še podrobneje predstavljamo.    

1. Zakaj je potrebna integracija 
tehničnih informacijskih sistemov? 

Tehnični informacijski sistemi, ki nudijo informacijsko 
podporo ključnim procesom načrtovanja, obratovan-
ja, vodenja, merjenja ter vzdrževanja elektroener-
getskih omrežij, danes niso zadostno informacijsko 
povezani. To posledično pomeni, da se v določenih 
procesih pojavlja neizkoriščen potencial, saj informa-
cije iz drugih procesov ali sistemov ne prihajajo dovolj 
hitro in zanesljivo, opravka pa imamo tudi z okrnjeno 
kakovostjo podatkov. Hkrati je potreben tudi velik na-
por pri vzdrževanju teh sistemov, saj moramo pogosto 
različne sisteme vsakega zase nastaviti z enakimi  
podatki, vnašati spremembe na več mestih ipd. Z uva-
janjem koncepta pametnih omrežij, ki EES še bolj infor-
matizira, se ti problemi še večajo in njihovo učinkovito 
reševanje postane ključno za uspeh koncepta.

Na tem mestu v koncept vstopijo ustrezni podatkov-
ni modeli. Omogočajo opis in predstavitev znanja z 
določenega področja uporabe. Opravka imamo s po-
datkovnimi modeli, ki vsaki informaciji pripnejo nek 
določen pomen, preko katerega računalniški sistemi 
avtomatično prepoznajo, za kakšno vrsto informacije 
gre, s čimer pospešimo poslovne procese in zmanjšamo 
vpliv človeškega faktorja. Kot najbolj ustrezen podat-
kovni model se je v elektroenergetiki uveljavil Splošni  
informacijski model CIM.

Slika 1: Izmenjava informacij med različnimi sistemi brez uporabe in 
z uporabo podatkovnega modela CIM 

2. Splošni informacijski model CIM

Želimo, da bi se različni sistemi, ki so sedaj med seboj 
komunikacijsko ločeni, sporazumevali v jeziku, ki ga 
bodo vsi ti sistemi poznali in jim bo skupen. Laično 
povedano torej CIM služi kot nekakšen pogovorni 
jezik med različnimi računalniškimi sistemi. Z njim 
torej dosežemo, da se različne aplikacije, ki so bile prej 
medsebojno nepovezane, sedaj razumejo in si lahko iz-
menjujejo informacije v jeziku, ki ga bodo poznale vse. 
Pravzaprav dosežemo še več, saj nam ni več potrebno 
graditi prevajalnikov med vsemi posameznimi sistemi, 
temveč je potrebno vsakemu sistemu narediti samo 
eno povezavo do tega skupnega jezika. Podobno kot 
če bi imeli v skupini Španca, Italijana, Francoza, Čeha 
in Slovaka. Namesto da bi se vsak posameznik učil vseh 
preostalih tujih jezikov, se vsi naučijo angleško.

Seveda se z uporabo modela CIM pojavijo številne pred-
nosti. Kot smo že omenili, se številni procesi pospešijo, 
predvsem pa poenostavijo. Pričakuje se, da bo delo 
posameznika po uvedbi takšnega modela v našem 
podjetju vsaj v nekaterih primerih precej lažje. Nato 
se podatki vnašajo le še na enem mestu, kar pomeni 
manjšo možnost napak pri vnosu in manjšo možnost, 
da bi bili podatki v različnih sistemih neskladni. Po-
udariti je potrebno, da je model CIM standardiziran, kar 
posledično pomeni lažjo izmenjavo informacij tudi z  
zunanjimi sodelavci in zunanjimi računalniškimi siste-
mi. Pretok informacij se avtomatizira, s čimer izločimo 
vpliv človeškega faktorja. Organiziranost informacij je 
prav tako na višjem nivoju, saj je potrebno med uvajan-
jem takšnega modela natančno popisati vse informa-
cijske sisteme, s čimer se natančno ve, kje se nahaja 
najbolj verodostojna informacija za rešitev problema, s 
katerim se ukvarjamo in še in še.

CIM je v globalnem okviru eden izmed ključnih standar-
dov, ki opredeljujejo pot do pametnih omrežij. V ZDA je 
tako na področju prenosnega kot tudi distribucijskega 
omrežja že zelo razširjen. V Evropi ga trenutno upora-
bljajo le v francoskem distribucijskem podjetju EDF, 
s čimer se nam ponuja priložnost, da postanemo eni 
izmed pionirjev na tem področju in se s tem uvrstimo 
med prve in najboljše distribucije, ki ponujajo rešitve na 
osnovi pametnih omrežij.

3. CIM v Elektru Gorenjska

Pilotnega projekta uvedbe modela CIM smo se v našem 
podjetju lotili že v sredini leta 2012. Projekt je razdeljen 
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v več faz; prva izmed njih se je iztekla ravno v zaključku 
prejšnjega leta. Med drugim je vključevala analizo 
skladnosti obstoječih sistemov z modelom CIM, pre- 
gled stanja standardizacije v Evropi in svetu, pregled 
morebitnih obstoječih dobrih praks, analizo orodij za 
delo z modelom CIM ter zelo podrobno analizo modela 
in primernosti uvedbe takšnega modela pri nas in na 
splošno na področju slovenske distribucije električne 
energije.

Predmet sledečih faz in naša končna želja je, da bi se ka-
terikoli podatek, vnesen ob kateremkoli času na kate-
remkoli mestu, avtomatično, prek strojne razpoznave 
in brez vpliva človeškega faktorja, nemudoma odrazil 
v vseh sistemih, ki jih ta podatek zadeva. Projekt CIM 
predstavlja zahtevno, kompleksno, dolgoročno, multi-
disciplinarno in kontinuirano pot do spremenljivega 
končnega cilja. Izkušnja pilotnega projekta bo med 
drugim temeljila na preverjanju interoperabilnosti IS, 
urejenosti podatkov, ugotavljanju kakovosti notranjih 
in zunanjih kadrovskih resursov, pridobivanju znanja, 
problematiki delne nedorečenosti standardov, even-
tualnem testiranju nadgradnje in ne nazadnje oceni 
stroškov in časovni dimenziji projekta.

Za lažjo predstavo ponazorimo še realno situacijo na 
konkretnem primeru: na primer da želimo v neki trans-
formatorski postaji zamenjati obstoječi transformator 
z močnejšim. Podatek o spremenjeni moči transforma-
torja je potrebno spremeniti v bazi tehničnih podatkov 
BTP, geografskem informacijskem sistemu SDMS, pro 

gramskem paketu za načrtovanje omrežja GREDOS, 
sistemu vodenja SCADA, sistemu za obratovalne me- 
ritve itd. Po novem bo potrebno to spremembo vnesti le 
v enem izmed sistemov, ta sprememba pa se bo lahko 
nemudoma pojavila tudi v vseh preostalih sistemih.

4. Zaključek

V Elektru Gorenjska se soočamo z novimi izzivi, ki se po-
javljajo na poti, ki vodi k tako imenovanim pametnim 
omrežjem. Z ozirom na dejstvo, da temelj omrežja še 
vedno predstavljajo primarni sistemi, se postopoma 
lotevamo prenove različnih sekundarnih sistemov, kar 
povzroča povečan pretok informacij tako znotraj pod-
jetja kot z zunanjimi partnerji in s tem povezane težave. 
V podjetju smo se s problemom spopadli z uvedbo tako 
imenovanega podatkovnega modela CIM, s katerim 
želimo doseči lažjo obvladljivost in večjo preglednost 
pretoka, predvsem tehničnih informacij. Podatkovni 
model CIM smo izbrali, ker je mednarodno standardi-
ziran in tudi v Evropi počasi postaja vedno bolj uveljav-
ljen. Naša želja in končni cilj (gledano zgolj iz tehničnega 
vidika) pa je, da bi se katerikoli podatek, vnesen ob  
kateremkoli času na kateremkoli mestu, avtomatično, 
prek strojne razpoznave in brez vpliva človeškega  
faktorja, nemudoma odrazil v vseh sistemih, ki jih ta 
podatek zadeva. Pot bo sicer še dolga in zahtevna, ven-
dar so naši začetki obetavni in so že deležni mednarod-
nega odobravanja. To nam daje dodatno motivacijo in 
nas prepričuje, da smo na dobri poti in še en korak bližje 
»bolj« pametnemu omrežju.     Nejc Petrovič

 
Slika 2: Standardizirana referenčna integracijska arhitektura sistemov na poti k pametnim omrežjem
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Konferenca Distributech je največji dogodek v ZDA s 
področja pametnih omrežij in distribucijske tehnike. 
Premo sorazmerna s potencialnim zaledjem distribucij-
skih podjetij je tudi udeležba, saj jo je zaradi izjemnega 
števila tako udeležencev kot razstavljavcev nemogoče 
primerjati s podobnimi konferencami v Evropi. Letošnja 
je bila po izjavah organizatorjev rekordna – z več kot 
10.000 udeleženci iz 53 držav in več kot 400 razstav-
ljavci.  

Letošnjega dogodka smo se iz Slovenije udeležili pred-
stavniki Elesa, Elektra Celje in sodelavci Elektro inštituta 
Milan Vidmar, ki so prijazno poskrbeli za organizacijo 
ogleda.

Konferenca in sejem Distributech
Tematsko je konferenca naravnana izrazito razvojno, saj 
so med prednostne teme spadala področja, kot so siste-
mi avtomatizacije in upravljanja distribucijskih omrežij, 
sistemi učinkovite rabe električne energije, naprednih 
merilnih sistemov, vključevanje razpršene proizvod-
nje, področja zanesljivosti dobave električne energije in 
moderni pristopi s področja trženja električne energije. 

Tedenski dogodek je razdeljen na klasični konferenčni 
del in spremljajoče dogodke, kot so različna specifična 
izobraževanja, delovna omizja, delovni zajtrki in dru-
go. Osrednji konferenčni del je zajemal 14 preferenčnih 
tematik, ki so vključevale 77 delovnih programov. 
V okviru teh je potekalo več kot 180 predstavitev 
posameznih prispevkov. Med zanimivejše tematike 
so zagotovo spadala področja upravljanja porabe 
električne energije in energetska učinkovitost, avto-
matizacija in vodenje omrežij, vključevanje razpršenih 
virov in upravljanje s premoženjem. Večinoma so pri-
spevki temeljili na izvedenih praktičnih projektih in z 
njimi povezanih izkušnjah, kar je omogočalo dobro 
primerjavo s stanjem tehnike pri nas. Vse prispevke 
si je mogoče ogledati na http://www.distributech.com/
index.html. Letošnje uporabniško ime je DTECH2013, 
geslo pa IBM.

V okviru sejemskega dela so se predstavili vsi vodilni  
svetovni proizvajalci distribucijske tehnike z najnovej-
šimi rešitvami, hkrati pa so bila zelo zanimiva tudi 
manjša podjetja, predvsem s področja avtomatizacije in 
upravljanja. 

Sejemski utrip

San Diego Gas & Electric (SDG&E)

Na pobudo EIMV smo obiskali tudi oddelek Smart Grid 
(SG) podjetja San Diego Gas&Electric, kjer pripravljajo in 
izvajajo projekte s področja pametnih omrežij. SDG&E 
je organizacijsko del večjega koncerna Sempra Energy, 
ki zagotavlja električno energijo in plin več kot 20 mili-
jonom odjemalcev na širšem območju zahodne obale. 

Prijazni gostitelji so nam predstavili predvsem aktivnos-
ti s področja razvoja pametnih omrežij, kjer imajo zaradi 
specifičnega koncepta distribucijskih omrežij nekoliko 
drugačne razvojne prioritete. Predvsem nas je preseneti-
lo dejstvo, da pri SDG&E vsi razvojni projekti, ne glede na 
tehnološko področje, spadajo pod termin razvoja pamet-
nih omrežij. Enako nas je presenetila tudi enostavnost 
njihove definicije SG, saj pametna omrežja enostavno 
predstavljajo nabor tehnologij in storitev, ki bodo v  
21. stoletju zagotavljali ustrezno dobavo električne  
energije z uporabo računalniške podpore na področjih 
avtomatizacije in vodenja distribucijskih omrežij. 
Presenečeni smo bili nad njihovo referenčno listo projek-
tov SG, kjer se pojavljajo tudi za naše razmere povsem 
vsakdanji razvojni projekti, s katerimi se vsakodnevno 
ukvarjamo tudi sami. 

Obisk SDGE

Kje je Amerika?
Ameriška organiziranost distribucijskih podjetij,  
koncepti omrežja in način življenja pogojujejo marsi-
katero tehnološko rešitev, ki je v slovenskem prostoru 
ne poznamo. Nekatere glavne značilnosti, ki jih je bilo 
mogoče opaziti tudi med obiskom, so:
•	 Nizkonapetostna	omrežja	obratujejo	na	110	kV	nivoju,	 
 v srednjo napetost sodita 4 kV in 12 kV nivo, višji nivoji,  
 vključno z 69 kV, pa že spadajo v kategorijo prenosnih  
 omrežij.
•	 Distribucijski	 transformatorji	 SN/NN	 so	 v	 75	 %	 pri- 
 merih izvedeni enofazno, s povprečno nazivno močjo  
 transformatorja le 15 kVA. 
•	 Povprečno	 je	 na	 enem	 transformatorju	 priključenih	 
 le od 6 do 8 odjemalcev.
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Enofazni energetski transformator

•	 Nizkonapetostno	 prostozračno	 omrežje	 je	 za	 naše	 
 razmere nesprejemljivo, saj ga običajno predstavlja  
 zmešnjava kablov majhnih presekov, ki povezuje  
 objekte s transformatorjem. 

Primestno nizkonapetostno omrežje

•	 Prostozračna	 omrežja	 na	 istih	 stebrih	 nosijo	 tako	 
 SN- kot NN-vode, običajno nosijo tudi transforma- 
 torje SN/NN, isti stebri so uporabljeni tudi za  
 ostalo infrastrukturo. Kabelska omrežja so značilna  
 le za mestna jedra; primestna in podeželska omrežja  
 so izvedena prostozračno.
•	 Izvodi	 srednjenapetostnih	 omrežij	 so	 zaradi	 
 razpršenega in običajno koncentriranega odjema  
 precej daljši, zaradi česar osnovni izziv predstavlja  
 zagotavljanje ustreznega napetostnega profila.
•	 Fotovoltaične	 elektrarne	 z	 nizko	 povprečno	 pri- 
 ključno močjo 8 kVA, razen na koncentriranih  
 področjih, ne predstavljajo večjih obratovalnih težav.
•	 Rešitev	 meritev	 porabe	 električne	 energije	 je	 z	 
 uporabo tipskih števcev tako enostavna, da jim jo  
 lahko upravičeno zavidamo. Števci s priključnimi  
 bajoneti zagotavljajo enostavnost vgradnje, odpor- 
 nost na atmosferske vplive pa omogoča montažo  
 tudi na mestih, kjer si mi tega ne predstavljamo niti  
 v sanjah.
•	 Daljinsko	 odčitavanje	 števcev	 zaradi	 velikih	 razdalj	 
 predstavlja eno od prioritet. Za prenos podatkov  
 uporabljajo tako javna kot privatna omrežja. 
•	 Povprečna	 poraba	 gospodinjskega	 odjemalca	 s	 
 1200 kWh mesečno predstavlja najmanj 4-kratnik  
 porabe slovenskega gospodinjstva, zato je  
 veliko pozornosti usmerjene tako v učinkovito rabo  
 kot varčevanje energije.

Števec električne energije

•	 Ker	 so	 distribucijska	 podjetja	 običajno	 del	 
 vertikalno integriranih podjetij, dosega izvajanje  
 ukrepov učinkovite rabe in varčevanje električne  
 energije sinergijske učinke v celotni energetski verigi.  
 To je še posebej pomembno v primeru, kjer  
 posamezne državne politike tudi z visokimi finančni- 
 mi podporami spodbujajo izvajanje teh ukrepov. 

Potovanje in San Diego
Potovanje do San Diega na zahodni obali ZDA in nazaj 
je za potnika, nevajenega dolgih potovanj, lahko precej 
stresno. Povprečno traja do 24 ur in je odvisno od števila 
prestopanj na letališčih. Carinski postopki, vijuganje 
v različnih letaliških vrstah in večurno skoraj negibno 
sedenje v utesnjenih sedežih turističnega razreda na 
letalih zahteva precej potrpežljivosti. Letalski sedež ob 
prehodu predstavlja posebno udobje, saj omogoča vsaj 
omejene sprehode, ne da bi pri tem motili sosede. Zade-
tek na loteriji pa zanesljivo predstavlja večurni spanec, 
ki ravno za toliko skrajša odštevanje do pričakovanega 
pristanka.

San Diego tako po velikosti kot bogastvu spada med 
prvih deset ameriških mest. Leži ob zahodni obali na 
meji z Mehiko ter z 1,3 milijona prebivalcev predstavlja 
močno gospodarsko središče. Mesto ima močno indus-
trijo, znano pa je tudi po največji ameriški pomorski bazi 
na robu Tihega oceana. Kljub kratkem bivanju je bilo 
število vtisov, povezanih z drugačnostjo Amerike, res 
veliko; najbolj pa nas je presenetila prijaznost in vljud-
nost ljudi, s katerimi smo se srečevali. Ne le običajna 
poslovna vljudnost, s katero bi turistu izvabljali denar, 
temveč vljudnost kot način življenja. V prenekaterem 
primeru smo bili presenečeni nad spontanimi reakcijami 
ljudi: naj bo to pri nudenju pomoči, prijaznim pozdrav-
ljanjem na ulici in občutkom splošne varnosti – ne glede 
na veliko število brezdomcev, ki prihajajo prezimovat v 
relativno toplejše okolje.

San Diego

Zaključek
Obisk konference in primerjava stanja distribucijske 
tehnike sicer pokaže razlike v razvitosti posameznih 
področij, vendar izključno le kot posledica različnih kon-
ceptov razvoja in organiziranosti energetskega sektorja. 
Slovenska distribucijska podjetja za ameriškimi nikakor 
ne zaostajamo v tehnični razvitosti, saj jih na nekaterih 
področjih vodenja in avtomatizacije zanesljivo celo pre-
hitevamo. So pa ameriške distribucije zagotovo v pred-
nosti pri merjenju, upravljanju porabe ter učinkoviti 
rabi energije, odnosih z odjemalci ter ponudbi različnih 
infrastrukturnih storitev pod isto blagovno znamko. To 
so zanesljivo področja, kjer bi veljalo njihove izkušnje 
upoštevati tudi pri nas.    O mag. Marjan Jerele
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20. zimske igre EDS

Elektro Gorenjska že sedmo leto zapored na
najvišjih stopničkah

V soboto, 2. februarja 2013, so v Črni na Koroškem 
potekale 20. zimske športne igre elektrodistribucijskih 
podjetij Slovenije. Organizator iger je bil Elektro Celje, ki 
pa žal tudi tokrat ni imel sreče z vremenom. Ponagajala 
sta dež in sneg, vendar so tekmovalci kljub vremenskim 
nevšečnostim dali od sebe vso energijo in moč ter se 
zagnano spoprijeli s težavnimi programi.

Športnice in športniki so se pomerili v veleslalomu in 
smučarskih tekih. Predstavniki podjetja Elektro Gorenj-
ska so že sedmo leto zapored osvojili prvo mesto v skup-
nem seštevku točk. Prejeli so kar osem zlatih medalj 
(Damijana Pernuš, Renata Križnar, Tjaša Vodan, Maša 
Jamnik, Oto Prešeren, Aleš Rozman, Primož Soklič, 
Marko Vilfan), štiri srebrne medalje (Zvone Tavčar, Aleš 
Rozman, Damijana Pernuš, Brigita Tišler Kopač) in prav 
toliko bronastih (Irena Perčič, Leopold Zupan, Matej 
Vidic, Matej Pintar). Drugo mesto v skupni razvrstitvi je 
osvojil Elektro Ljubljana, tretje pa organizator Elektro 
Celje.

Športnice Elektra Gorenjska so osvojile prvo mesto v 
veleslalomu in smučarskih tekih, zaostajali pa niso niti 
športniki, saj so v smučarskih tekih osvojili prvo mesto, 
v veleslalomu pa tretje.

Podelitev medalj je potekalo v Zadružnem domu v 
Prevaljah.

Vsem športnicam in športnikom Elektra Gorenjska 
čestitamo za ponoven odličen uspeh na 20. zimskih 
športnih igrah elektrodistribucijskih podjetij Slovenije.
  Alenka Andolšek

SKUPNA UVRSTITEV

 Mesto Ekipa   Točke
 1.  Elektro Gorenjska 600
 2.  Elektro Ljubljana   536
 3.  Elektro Celje  441
 4.  Elektro Primorska 320
 5.  Elektro Maribor 239

Iztok Štern, predsednik odbora za 
šport pri EDS

Zelo me veseli, da kljub pomanjkanju finančnih 
sredstev še vedno lahko organiziramo tako zimske 
kot letne igre EDS. Upam, da bo tako ostalo tudi v 
bodoče. Po mojem mnenju igre morajo biti organizi-
rane v različnih krajih, saj tako športniki spoznavajo 
tudi druge kraje po Sloveniji. Letošnje zimske igre so 
bile tako organizirane v Črni na Koroškem. Organiza-
torje moram pohvaliti za dobro organiziran zaključek 
v Prevaljah, zaradi dežja 
in snega pa vzdušje na 
tekmovališčih ni bilo 
tako prijetno. V Črni 
na Koroškem je naša 
ekipa zopet premagala 
vso konkurenco. Žal se 
s takimi uspehi še ne 
moremo pohvaliti na 
letnih igrah.
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Prejemniki medalj Elektra Gorenjska v veleslalomu in smučarskih tekih 

 

  

O mag. Marko Vilfan,
      Arhiv Elektra Celje
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Moderno upravljanje podjetij in projektno vodenje 
dosegata večjo predvidljivost ciljev tako, da z nadzo-
rom in obvladovanjem tveganj znižujeta negotovosti, 
ki se lahko pojavijo na poti proti zastavljenim ciljem. 
Obvladovanje tveganj tako postaja vse bolj pomembno 
orodje v rokah vodij vseh vrst, ki omogoča poenotenje:

1. razumevanja namena obvladovanja tveganj,
2. načina obvladovanja tveganj (pristop) in
3. uporabe pri konkretnih nalogah.

Marsikdo se znajde v negotovosti in se sprašuje, kaj je 
tveganje in kako se razlikuje od problemov oziroma 
težav, s katerimi se vsakodnevno spopada: 

•	 S	 tveganjem	 se	 soočamo,	 ko	 smo	 izpostavljeni	 
 nenadzorovanemu (negativnemu) dogodku, ki se  
 lahko pojavi v prihodnosti. Ne gre za uresničeno  
 dejstvo! 
 Tveganja lahko izhajajo iz:
 - obstoječih poslov in dejavnosti (finančnih ali  
 nefinančnih) ter
 - iz prihodnjih ciljev družbe in obveznosti do  
 deležnikov (finančnih ali nefinančnih).
•	 Težava	–	problem,	s	katerim	se	v	določenem	trenutku	 
 spopadamo, pa je posledica preteklega (negativnega)  
 dogodka. Je uresničeno dejstvo!

V družbi Elektro Gorenjska obvladujemo tveganja znotraj 
obstoječega integriranega sistema vodenja, kar pomeni 
vzpostavitev vsestranskega in ponavljajočega se pro-
cesa, ki povečuje verjetnost doseganja naših strateških 
in taktičnih ciljev.

Zavedamo se, da je lahko le celovito in sistematično ob-
vladovanje tveganj tudi učinkovito. V ta namen smo na 
nivoju skupine Elektro Gorenjska: 

•	 sprejeli	metodologijo	ocenjevanja	tveganj,		
•	 imenovali	koordinatorje	tveganj,
•	 vzpostavili	register	najpomembnejših	tveganj,	
•	 določili	načine	njihovega	obvladovanja	in	
•	 določili	skrbnike	posameznega	tveganja.	

Slika 1: Resnost tveganja

Celovit sistem obvladovanja tveganj tako zajema pre-
poznavanje, ocenjevanje, načrtovanje in implementa-
cijo odzivov ter informiranje, komuniciranje in nadzor 
nad tveganji in ukrepi za njihovo obvladovanje, vključno 
s poročanjem o tveganjih, ki jim družba je ali bi jim lahko 
bila izpostavljena pri svojem poslovanju. 

Najvišji organ obvladovanja tveganj v družbi Elektro 
Gorenjska je odbor za kakovost, ki se mu za potrebe 
obravnave tveganj skupine Elektro Gorenjska pridružita 
direktorja hčerinskih družb. V hčerinskih družbah je 
glavni organ za obvladovanje tveganj kolegij direktorja 
družbe. 

Stalno oziroma redno nadziranje in obvladovanje  
tveganj je pomemben pogoj za uspešno in učinkovito 
doseganje zastavljenih dolgoročnih poslovnih ciljev. 
Skupina Elektro Gorenjska, kot tudi posamezne družbe 
znotraj nje, se pri poslovanju srečuje z različnimi vrstami 
tveganj: 

•	 finančno	tveganje,
•	 postopkovno	tveganje,
•	 tržno	in	zunanje	tveganje,
•	 operativno	tveganje,
•	 strateško	in	regulatorno	tveganje,
•	 poslovno	in	drugo	tveganje,
•	 pravo	in	skladnost	ter
•	 korporativno	upravljanje.

Tveganja, zabeležena v katalogu tveganj, se stalno 
spremlja in redno ocenjuje po naslednjih ključnih para-
metrih: verjetnost pojava in vpliv pojava tveganja pred 
realizacijo ukrepov za zmanjšanje izpostavljenosti in 
po njej. Nastanek izgube ali škode, ki nastopi kot po- 
sledica materializacije tveganj, lahko negativno vpliva 
na poslovni uspeh družbe.

Temelj obvladovanja tveganj je tako njihova identi-
fikacija in ocena resnosti posameznega tveganja, ki jo  
ocenjujemo kot produkt verjetnosti materializacije  
tveganja in obsega škode, ki bi jo materializacija tveganja 
predstavljala za družbo.    Mojca Kremsar
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Način obvladovanja tveganj

 

 

1-Neznaten 2-Majhen 3-Zmeren 4-Velik 5-Katastrofalen
1-Skoraj nemogoče
2-Malo verjetno
3-Možno
4-Zelo verjetno
5-Skoraj zagotovo

Vpliv
Verjetnost

Veliko Pomembno Srednje in majhno
Legenda: Resnost tveganja



R A Z P I S
za uporabo poËitniških apartmajev

od 17.05. 2013 do vkljuËno 13.12. 2013

* V ceno najema je vkljuËeno ËiπËenje apartmaja, v kolikor najem poËitniškega apartmaja traja v naprej razpisanem terminu. BrezplaËno ËiπËenje ni možno na Voglu. Za termine, ki so krajši od razpisanih terminov, je ËiπËenje dodatno zaraËunano.

VSEM ZAPOSLENIM IN UPOKOJENCEMV SKUPINI ELEKTRO GORENJSKA OB PRIJAVI DO
12.04. 2013 NUDIMO

30 % AKCIJSKI POPUST − FIRST MINUTE
NA CENE APARTMAJEV,KI SO OBJAVLJENEV CENIKU.

Ležijo ob vznožju Lendavskih goric, na tromeji Madžarske, Hrvaške in Slovenije, kjer v sožitju živijo tri
narodnosti. Slikovite Lendavske gorice z veË kot 4000 vinogradi so turistiËna toËka tako rekoË na
dvoriπËu Term Lendava. V Termah Lendava je na voljo 1849 m2 vodnih površin: zimsko-letni bazen,
notranji bazen, termalni bazen ”grozd”, olimpijski bazen s toboganom in drËo ter otroški bazen. Terme
Lendava je pravi raj za družine, ki ponuja številna doživetja in možnosti za oddih.

Zaposleni lahko izbirate med gibljivimi termini najema apartmaja.

OOppiiss  aappaarrttmmaajjaa:: tuš, WC, štedilnik, peËica, hladilnik, televizija in ogrevanje

CCeennaa  zzaa  nnaajjeemm  aappaarrttmmaajjaa  ((nnooËËiitteevv))::  

PPoosseebbnnaa  ppoonnuuddbbaa::  štiri brezplaËne vstopnice za kopanje, posteljnina, brezplaËno ËiπËenje
RReekkrreeaacciijjaa  iinn  rraazzvveeddrriilloo:: tenis, mini golf, kegljiπËe, vodeno kolesarjenje, spust s kanuji po reki Muri, vinske
ture, izleti na Madžarsko

Terme Lendava

Posebna ponudba:
• v Kranjski Gori in v Bohinju - Ukancu je v paket najema vvkklljjuuËËeennaa  bbrreezzppllaaËËnnaa  ppoosstteelljjnniinnaa,
• v Termah Lendava so v paket vkljuËene bbrreezzppllaaËËnnee  vvssttooppnniiccee  zzaa  kkooppaannjjee, 
• ob najemu poËitniškega apartmaja znotraj razpisanega termina je v paket najema vkljuËeno tudi

bbrreezzppllaaËËnnoo  ËËiiππËËeennjjee  aappaarrttmmaajjaa*.

Celotno ponudbo poËitniških apartmajev najdete na spletni strani wwwwww..eelleekkttrroo--ggoorreennjjsskkaa..ssii//TTuurriizzeemm,
pogoje letovanja in ostala doloËila pa najdete v Pravilniku o poËitniški dejavnosti podjetja

Elektro Gorenjska, d. d., (EBA 307651).
Na spletni strani ali na SrediπËu EG vedno lahko preverite proste termine in oddate povpraševanje

za rezervacijo doloËenega termina.

Toplice

AAPPPP
1177..  0055..  --  2211..  0066..
3300..  0088..  --  1133..  1122..

2211..  0066..  --  3300..  0088..

1/4 45 € 55 €



Izola je prikupno in urejeno ribiško mestece, ki s svojimi prestižnimi turistiËnimi objekti, razgibano
zgodovino, obilico kulturnih in arhitekturnih spomenikov privablja goste. V sami Izoli je pestra turistiËna
ponudba, najbolj se je razvil obmorski, športni, zabaviπËni, zgodovinsko - razstavni in kulturni turizem.

V Izoli so na voljo tri poËitniške hišice, ki se nahajajo v apartmajskem naselju Simonov zaliv. Nahajajo se le
nekaj minut stran od obale.

Na voljo imamo 11 apartmajev. V štirih apartmajih je po šest ležiπË, v drugih štirih po pet ležiπË, v dveh
apartmajih so štiri ležiπËa ter v enem apartmaju tri ležiπËa. 

OOppiiss  aappaarrttmmaajjaa:: WC, tuπ, πtedilnik, hladilnik in televizija

CCeennaa  zzaa  nnaajjeemm  aappaarrttmmaajjaa  ((nnooËËiitteevv))::

Na Hrvaškem, v Dajli, v naselju, ki je 5 km oddaljeno od Novigrada, istrskega turistiËnega
srediπËa, razpolagamo s samostojno poËitniško hišico, ki se nahaja v neposredni bližini morja.

V hišici so trije apartmaji. Dva apartmaja sta s petimi ležiπËi, en apartma pa s štirimi ležiπËi.

OOppiiss  aappaarrttmmaajjaa::  WC, tuš, štedilnik, peËica, hladilnik in televizija 

CCeennaa  zzaa  nnaajjeemm  aappaarrttmmaajjaa  ((nnooËËiitteevv))::  

Dajla

V naselju Ukanc, tik ob jezeru, sta na voljo dve poËitniški hišici. Nahajata se le nekaj minut
stran od obale Bohinjskega jezera in v bližini spodnje postaje žiËnice Vogel.

Nastanitev je možna v šestih apartmajih, v vsakem je na voljo po šest ležiπË.

OOppiiss  aappaarrttmmaajjaa::  tuš, WC, štedilnik, peËica, hladilnik, žar, ogrevanje, televizija, urejeno
parkiriπËe, posteljnina

CCeennaa  zzaa  nnaajjeemm  aappaarrttmmaajjaa  ((nnooËËiitteevv))::

Bohinj - Ukanc

Morje
Izola

PPoosseebbnnaa  ppoonnuuddbbaa::  brezplaËna uporaba posteljnine
RReekkrreeaacciijjaa  iinn  rraazzvveeddrriilloo::  vodni park, jahanje, pohodništvo, soteskanje, rafting, jadralno
padalstvo, adrenalinski park, kajak, vožnja s kanuji, kolesarjenje, plezanje, muzeji (usnjarski,
mali vojni, planšarski)

Hribi

RReekkrreeaacciijjaa  iinn  rraazzvveeddrriilloo::  πportno-rekreativno srediπËe v Novigradu, ki ponuja dobro
zabavo, kajak na reki Mirni, odbojka na plaæi

RReekkrreeaacciijjaa  iinn  rraazzvveeddrriilloo::  kopaliπËa, igriπËa, športne dvorane, tenis igriπËa,
mini golf,  kegljanje, fitnes skupaj z wellness centrom, panoramska vožnja
z barko, jadranje, veslanje, možna je izposoja plovil, kolesarske poti,
jahanje, zabaviπËni turizem

AAPPPP 0044..  1100..  --  1133..  1122..
1177..  0055..  --  2211..  0066.. 2211..  0066..  --  0055..  0077..  

0055..  0077..  --  0099..  0088..
3300..  0088..  --  0044..  1100.. 0099..  0088..--  3300..  0088..

1/3 30 € 38 € 45 € 48 €
1/4 32 € 40 € 48 € 51 €
1/5 35 € 45 € 52 € 55 €
1/6 38 € 50 € 56 € 59 €

AAPPPP 0044..  1100..  --  1133..  1122..
1177..  0055..  --  2211..  0066.. 2211..  0066..  --  0055..  0077..  

0055..  0077..  --  0099..  0088..
3300..  0088..  --  0044..  1100.. 0099..  0088..  --  3300..  0088..

1/4 35 € 43 € 52 € 55 €
1/5 38 € 48 € 56 € 59 €

AAPPPP 0044..  1100..  --  1133..  1122..
1177..  0055..  --  2211..  0066.. 2211..  0066..  --  2266..  0077..

2266..  0077..  --  1166..  0088..
1133..  0099..  --  0044..  1100.. 1166..  0088..  --  1133..  0099..

1/6 35 € 40 € 45 € 50 €



Razpisani termini
IZOLA, DAJLA, BOHINJ − UKANC, KRANJSKA GORA, VOGEL

PoËitniške apartmaje v Izoli, Dajli, Bohinju − Ukancu, Kranjski Gori in Voglu lahko koristite v naslednjih 7- dnevnih terminih:

17 . 05 . -  24 . 05 . 2013

24. 05 . -  31 . 05 . 2013

31. 05 . -  07 . 06 . 2013

07. 06 . -  14 . 06 . 2013

14. 06 . -  21 . 06 . 2013

21. 06 . -  28 . 06 . 2013

28. 06 . -  05 . 07 . 2013

05. 07 . -  12 . 07 . 2013

12. 07 . -  19 . 07 . 2013

19. 07 . -  26 . 07 . 2013

26. 07 . -  02 . 08 . 2013

02. 08 . -  09 . 08 . 2013

09. 08 . -  16 . 08 . 2013

16. 08 . -  23 . 08 . 2013

23. 08 . -  30 . 08 . 2013

30. 08 . -  06 . 09 . 2013

06. 09 . -  13 . 09 . 2013

13. 09 . -  20 . 09 . 2013

20. 09 . -  27 . 09 . 2013

27. 09 . -  04 . 10 . 2013

04. 10 . -  11 . 10 . 2013

11. 10 . -  18 . 10 . 2013

18. 10 . -  25 . 10 . 2013

25. 10 . -  01 . 11 . 2013

01. 11 . -  08 . 11 . 2013

08. 11 . -  15 . 11 . 2013

15. 11 . -  22 . 11 . 2013

22. 11 . -  29 . 11 . 2013

29. 11 . -  06 . 12 . 2013

06. 12 . -  13 . 12 . 2013

V neposrednem srediπËu Kranjske Gore se nahaja poËitniška hišica, ki je bila v letu 2011
popolnoma prenovljena. V hišici je na voljo apartma s petimi in apartma s šestimi ležiπËi.

OOppiiss  aappaarrttmmaajjaa::  tuš, WC, štedilnik, peËica, hladilnik, ogrevanje in televizija, parkirno mesto v garaži,
posteljnina

CCeennaa  zzaa  nnaajjeemm  aappaarrttmmaajjaa  ((nnooËËiitteevv))::  

Kranjska Gora

Vogel je visokogorsko smuËiπËe v obmoËju Triglavskega narodnega parka. Sodobna gondolska
žiËnica pripelje obiskovalce na nadmorsko višino 1537 m, kjer so v zimskem Ëasu na voljo urejene
smuËarske proge, poleti pa je izhodiπËe za številne planinske poti.

Na Voglu razpolagamo s samostojno hišico, ki se nahaja na samem smuËiπËu in ima šest ležiπË.

OOppiiss  ssaammoossttoojjnnee  hhiiππiiccee::  WC, štedilnik, peËica, ogrevanje, radio in televizija, terasa

CCeennaa  zzaa  nnaajjeemm  aappaarrttmmaajjaa  ((nnooËËiitteevv))::  

Vogel

PPoosseebbnnaa  ppoonnuuddbbaa::  brezplaËna uporaba posteljnine
RReekkrreeaacciijjaa  iinn  rraazzvveeddrriilloo::  poletno sankaliπËe, pohodništvo, kolesarjenje, bazeni, kozmetiËni in
masažni saloni, savne. TTuurriissttiiËËnnii  oogglleeddii::  Ajdovska deklica, Prisankovo okno, Tromeja, naravni
rezervat Zelenci, slap PeriËnik

RReekkrreeaacciijjaa  iinn  rraazzvveeddrriilloo::  pohodništvo, kolesarjenje, vodni park v Bohinjski Bistrici, jahanje,
muzeji 

Hribi

AAPPPP 0044..  1100..  --  1133..  1122..
1177..  0055..  --  2211..  0066.. 2211..  0066..  --  2266..  0077..

2266..  0077..  --  1166..  0088..
1133..  0099..  --  0044..  1100.. 1166..  0088..  --  1133..  0099..

1/5 30 € 35 € 45 € 50 €
1/6 32 € 38 € 49 € 54 €

AAPPPP 1177..  0055..  --  0066..  1122.. 0066..  1122..  --  1133..  1122..
1/6 30 € 36 €



KRAJ LETOVANJA:

EVIDEN»NA ©TEVILKA: OE:

IME IN PRIIMEK PROSILCA:

NASLOV:

TELEFON:

SKUPNA DELOVNA DOBA:         let

Letoval(-a) bi v Ëasu:

od

od

do

do

ali

»e zgoraj navedeni apartma ni na voljo, sem v istem terminu zainteresiran za:

ROK PRIJAVE: 
12. 04. 2013

©T.    IME IN PRIIMEK Leto rojstva 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Za letovanje poleg sebe prijavljam πe naslednje uporabnike:

©tevilo πoloobveznih otrok, ki bodo letovali:

Letovanje v poËitniπkih apartmajih Elektra Gorenjska v letih:

2010:  da  ne         2011:  da  ne          2012:  da   ne

Elektronski naslov: 

Datum prijave:                                   Podpis nosilca:

Prijava za zaposlene

Sploπne doloËbe
Prednost pri koriπËenju kapacitet imajo zaposleni skupine Elektro Gorenjska, v skladu
s Pravilnikom o poËitniških kapacitetah se lahko v istem razpisnem roku prijavijo tudi
upokojenci skupine Elektro Gorenjska.

»e po zakljuËenem razpisu poËitniške zmogljivosti niso v celoti izkoriπËene s strani
zaposlenih in nato upokojencev skupine Elektro Gorenjska, se lahko prosti termini
dodelijo zainteresiranim zunanjim koristnikom.

Letovanje v poËitniških objektih Elektra Gorenjska je mogoËe izkljuËno v razpisanih
terminih. Izjemoma je v primeru nezasedenosti kapaciteto mogoËe uporabljati za
krajše oziroma daljše obdobje.

CCeennee
V ceno je vkljuËen najem garsonjere na dan, ËiπËenje garsonjere (v primeru najema
garsonjere v  celotnem razpisanem terminu) in DDV. 
TuristiËna taksa in stroški prijave se plaËajo na recepciji.  

PPllaaËËiilloo
PlaËilo dodeljenih poËitniških objektov na podlagi tega razpisa zaposlenim
obraËunamo v enem obroku pri zneskih do 85 EUR, nad 85 EUR pa v dveh obrokih pri
izplaËilu osebnega dohodka, in sicer: prvi obrok v mesecu letovanja, drugi obrok pa
mesec kasneje.

Upokojenci lahko znesek poravnajo v dveh obrokih, in sicer prvi obrok pred nastopom
letovanja (v roku 8 dni od prejetja položnice) in drugega naslednji mesec po
letovanju, do dne, ki se po datumu in številki ujema z dnevom nastopa letovanja.
PlaËilo se dokazuje z dostavo odrezka o opravljenem plaËilu.

»»iiππËËeennjjee
BrezplaËno ËiπËenje je vkljuËeno v ceno apartmaja, v kolikor najem poËitniških
kapacitet traja v celotnem razpisanem terminu ali veË.

V terminih, ki so krajši od doloËenih v razpisu, je ËiπËenje poËitniških kapacitet
dodatni strošek. Strošek ËiπËenja je dodan pri plaËilu najema poËitniške kapacitete.

OOddppoovveedd  nnaajjeemmaa  kkaappaacciitteettee
NaËin odpovedi dodeljenega poËitniškega objekta je doloËen s PPrraavviillnniikkoomm  oo  
ppooËËiittnniišškkii  ddeejjaavvnnoossttii  ppooddjjeettjjaa  EElleekkttrroo  GGoorreennjjsskkaa..

KKddoo  llaahhkkoo  kkoorriissttii  ppooËËiittnniiππkkii  oobbjjeekktt??
Dodeljeni poËitniški objekt lahko koristi samo nosilec nakaznice z osebami, ki so nave-
dene na nakaznici. Vsako kršitev ali zlorabo bomo v prihodnje upoštevali pri
neodobravanju letovanj.

PPrreevvzzeemm  iinn  pprreeddaajjaa  kkaappaacciitteett
Dodeljeni apartma lahko uporabnik prevzame oobb  1144..  uurrii na dan priËetka letovanja.
Koristnik apartma zapusti najkasneje oobb  99..  uurrii, ko odda kljuËe v recepcijo. 

HHiiππnnii  rreedd
Uporabniki so pri uporabi poËitniških zmogljivosti Elektra Gorenjska dolžni dosledno
spoštovati vsa prejeta in v poËitniških kapacitetah navedena navodila ter uporabljati
dodeljene poËitniške kapacitete v smislu dobrega gospodarja. Koristnik je odgovoren
za vso škodo, ki je nastala zaradi njegovega malomarnega in objestnega ravnanja v
Ëasu njegovega letovanja v poËitniški kapaciteti. 

Škodo, ki jo je v poËitniški kapaciteti, ali na njenem inventarju oziroma v poËitniškem
objektu koristnik povzroËil sam ali oseba(e), ki je (so) z njim letovala(e), je dolžan
odpraviti sam ali o njej obvestiti podjetje Elektro Gorenjska. Stroške za njeno odpravo je
dolžan poravnati v predpisanem roku po prejemu raËuna. 

Goste naprošamo, da v prostorih uporabljajo posteljnino in copate, ki jih prinesejo s
seboj.

DDoommaaËËee  ææiivvaallii  ssoo  pprreeppoovveeddaannee..

Vpis v knjigo gostov je obvezen. Vsak uporabnik odgovarja za škodo, ki jo povzroËi v
poËitniškem objektu.

Uporabniki poËitniških kapacitet Elektra Gorenjska morajo skrbeti za ËistoËo najetih
apartmajev. 

KKaajjeennjjee  vv  ppooËËiittnniiππkkiihh  aappaarrttmmaajjiihh  jjee  ssttrrooggoo  pprreeppoovveeddaannoo!!

ZZbbiirraannjjee  pprriijjaavv  zzaappoosslleenniihh  iinn  uuppookkoojjeenncceevv
Zaposleni in upokojenci skupine Elektro Gorenjska lahko prijavo na razpis oddajo
osebno v OE STS, Služba za korporativno komuniciranje oziroma jo pošljejo po pošti ddoo
1122..  0044..  22001133..  Na prijavi je treba izpolniti vse rubrike. Zaradi lažjega razporejanja in
usklajevanja prijav je zaželeno, da navedete veË ustrezajoËih terminov tudi zunaj glavne
sezone in krajev letovanja.

ZZbbiirraannjjee  pprriijjaavv  zzuunnaannjjiihh  uuppoorraabbnniikkoovv
Zunanji uporabniki lahko svoje prijave sporoËajo po telefonu od 0066..  0055..  22001133  ddaalljjee..  

Rezervacije sprejema:
ga. Irena PerËiË
telefon: (04) 20 83 199

ÆÆeelliimmoo  vvaamm  pprriijjeettnnoo  lleettoovvaannjjee  vv  ppooËËiittnniiππkkiihh  aappaarrttmmaajjiihh  EElleekkttrraa  GGoorreennjjsskkaa!!

�
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Podjetje Elektro Gorenjska ima pozitiven in aktiven 
odnos do starševstva na delovnem mestu, kar je v letu 
2011 potrdilo s pristopom v postopek za pridobitev certi-
fikata Družini prijazno podjetje. V okviru postopka se je 
podjetje v treh letih zavezalo implementirati v poslovan-
je nekatere ukrepe za lažje usklajevanje poklicnega in 
zasebnega življenja. 

Povprečna starost zaposlenih v podjetju je bila v letu 
pristopa 41 let, hkrati pa je bilo največ, kar 32 odstotkov 
zaposlenih, v tem letu starih med 36 in 45 let, kar naka-
zuje na to, da je v podjetju zaposlenih veliko mladih z 
družinskimi obveznostmi.

V svetovalno-revizijski postopek smo vstopili z željo, da 
svoje zaposlene razbremenimo in jim pomagamo pri  
usklajevanju dveh pomembnih sfer v življenju po-
sameznika – dela in družine. To nam z implementacijo 
že skoraj vseh ukrepov tudi uspeva, saj so se zaposleni 
na ukrepe odzvali pozitivno in jih koristijo v velikem 
številu. 

Prvi letni obisk
V decembru 2012 smo v podjetju gostili svetovalca z 
inštituta Ekvilib Aleša Kušlana, ki nas je že vse od začetka 
vodil in usmerjal v postopku pridobitve certifikata. Obisk 
je bil »presojevalne narave«, saj se je na prvem letnem 
obisku preverjalo izvajanje ukrepov v skladu s planom 
implementacije, ustreznost dokumentacije, ugotav-
ljale so se tudi morebitne potrebe po spremembah pri 
posameznem ukrepu. Letni obisk je potekal tekoče, 
pregled izvajanja posameznega ukrepa je spremljala 
tudi razprava o morebitnih napakah pri izvajanju, pred-
lagane so bile izboljšave oziroma potrebe po spremem-
bah. S strani Ekviliba smo v januarju 2013 prejeli poročilo 
o letnem obisku, v katerem so navedene tudi dogovor-
jene spremembe. V naslednjem koraku je bila v skladu s 
spremembami izdelana nova različica z naslovom Plan 
implementacije ukrepov DPP.

Sprejeli smo novosti pri naslednjih ukrepih:
•	Delovna srečanja: z namenom razbremenitve vodij 
glede birokracije smo se odločili preverjati izvajanje 
ukrepa enkrat letno z anketiranjem vodij. S tem se skuša 
odpraviti problem s formalizacijo oziroma pisanjem ter 
posredovanjem vabil in poročil s številnih sestankov.
•	Druženje med zaposlenimi: vsebina ukrepa se je 
glede na številne dogodke, ki se jih že prireja v podjetju, in  
trenutno poslovno situacijo delno spremenila. Srečanja 
zaposlenih, ki se odvijajo ob delavnikih, se začenjajo ob 
14. uri. Ker podjetje letno financira vsaj šest dogodkov 
s pogostitvijo zaposlenih (razstave, novoletni sprejem, 
dan podjetja), se popoldanska druženja s pogostitvijo 
po enotah zaradi finančne situacije ukinjajo.
•	 Psihološko svetovanje in pomoč: ponudbe za iz-
vajanje svetovanja so bile finančno zelo zahtevne in v 
tem trenutku nesprejemljive, zato je sledila vsebinska  

sprememba ukrepa. V okviru rednih preventivnih 
zdravniških pregledov za zaposlene, glede na oceno  
tveganja, podjetje organizira razgovor s psihologom.
•	Varstvo šolskih otrok in počitniška ponudba: za 
otroke se zagotovi enkratna aktivnost med počitnicami; 
starost otrok, ki jim je namenjen ukrep, pa se prilagodi 
na 11 do 15 let. Glede na finančno situacijo smo spreme-
nili starost otrok, upravičenih do ukrepa, tako da so vsi 
obdarovani vsaj enkrat letno (otroke do desetega leta 
namreč obdaruje Božiček).  
•	Aktivni preventivni oddih: zaradi finančne zah-
tevnosti ukrepa (visoki stroški, boniteta za zaposlene) in 
trenutnega poslovnega okolja se ukrep umakne in se v 
tem triletju ne implementira.

Po novem imamo 13 ukrepov, ki jih izvajamo v okviru 
projekta Družini prijazno podjetje. Glede na nov plan 
implementacije bomo izdelali novo različico kataloga 
ukrepov in popravek drugih dokumentov (pravilnikov, 
navodil ipd.), ki so vezani na spremembe. 

Pregled ugodnosti v letu 2012
V letu 2012 so zaposleni v skupini Elektro Gorenjska ko-
ristili večina ukrepov v okviru DPP, posebno so zanimivi 
ukrepi, ki se navezujejo na najmlajše, in sicer prvi šolski 
dan, uvajanje otrok v vrtec, prejem bona ob rojstvu 
otroka ter varstvo šolskih otrok in počitniška ponudba. 
V preteklem letu je bilo s strani pooblaščenca upravi 
posredovanih in obravnavanih 16 predlogov za nove 
ukrepe, ki so jih podali zaposleni (številka je višja, a se 
predlogi podvajajo). Večina predlogov je bila podana 
na delovnih srečanjih. Na podlagi pregleda poročil in  
zapisnikov delovnih srečanj ugotavljamo, da so bila 
nekatera vprašanja in nejasnosti odpravljene v okviru 
razprave na delovnih srečanjih (brez posredovanja 
naprej).

Pozitiven odnos do starševstva
Z izvajanjem začrtanih ukrepov želimo prispevati k 
dolgoročnemu procesu spreminjanja organizacijske 
kulture in prepričati vse zaposlene, da je poklicno in za-
sebno življenje združljivo ter da se ni potrebno odreči 
enemu na račun drugega. V okviru certifikata si bomo 
prizadevali zagotavljati zaposlenim prijazno delovno 
okolje in prispevati k izboljšanju zadovoljstva zaposle-
nih, kar posledično vpliva tudi na poslovanje podjetja.
  Metka Juvan

Na presoji inštituta Ekvlib so s strani Elektra Gorenjska sodelova-
li mag. Bojan Luskovec, dr. Mateja Nadižar Svet, Mojca Jelovčan in 
Metka Juvan,  O mag. Renata Križnar

Certifikat Družini prijazno podjetje

Temeljno vodilo je zaposlenim zagotavljati 
prijazno delovno okolje
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okoljske vplive

Odgovorno ravnanje z okoljem (kot sestavni del korpo-
rativne odgovornosti družbe Elektro Gorenjska) temelji 
na sprejeti okoljski politiki in smernicah trajnostnega 
razvoja. Pri tem so naše poglavitne usmeritve:
•	 načrtno	 delovanje	 v	 smislu	 preprečevanja	 in	 
 zmanjševanja vplivov naše dejavnosti na okolje in  
 življenjski prostor,
•	 redno	spremljanje	rabe	virov,	zlasti	porabe	energije,	 
 in nadzorovanje stroškov,
•	 zastavljanje	 okolju	 prijaznih	 strateških	 in	 izvedbe- 
 nih ciljev, ki so uravnoteženi s posebnostmi našega  
 poslovanja in razvoja,
•	 nenehno	izboljševanje	zaščite	okolja,
•	 prenos	 najboljših	 lastnih	 in	 drugih	 okoljskih	 dobrih	 
 praks na družbe, ki so znotraj skupine Elektro  
 Gorenjska,
•	 spremljanje	 in	 izpolnjevanje	 zahtev	 slovenskega	 in	 
 evropskega pravnega reda ter
•	 izpolnjevanje	normativnih	in	etičnih	okoljskih	zavez,	 
 ki presegajo zakonodajne okvire.

Pregled aktivnosti v letu 2012
Na področju varovanja okolja smo tudi v letu 2012 
posameznim okoljskim vidikom posvečali veliko po-
zornosti. Ponovno smo izvedli ocenjevanje okoljskih 
vidikov, natančno pregledali izvedbo zastavljenih ciljev, 
ki so vključeni v posamezne programe, ter po potrebi 
sprejeli nove programe oziroma ažurirali obstoječe. 
Spremljali smo spremembe okoljske zakonodaje in po 
potrebi uvajali zahtevane ukrepe. Po priporočilu zunan-
je presoje ISO smo poleg neposrednih začeli spremljati 
tudi posredne okoljske vplive, in sicer: porabo električne 
energije v poslovnih prostorih, porabo energentov za 
ogrevanje (plin, olje) in porabo goriv za vozila. Cilj po-
djetja je ohranjati oziroma zniževati količine energentov 
na letnem nivoju v podjetju. 

Za ustrezno obvladovanje pomembnih okoljskih vidikov 
imamo v podjetju že več let vzpostavljene okoljske ka-
zalce kakovosti, ki kažejo na uspešnost obvladovanja 
standarda kakovosti 14001. V nadaljevanju sta pred-
stavljena dva: stroški odvoza komunalno-pisarniških 
odpadkov ter število izlitij goriv in olj ob prevozu in 
skladiščenju.

Slika 1: Stroški odvoza komunalno-pisarniških odpadkov (EUR)

Uvedli smo tudi dodatne, učinkovitejše kazalce kako-
vosti, iz katerih bodo še bolj razvidni trendi uspešnosti 
pri obvladovanju okoljske problematike. 

Slika 2: Število izlitij goriv in olj ob prevozu in skladiščenju

Glavni izziv, ki smo si ga zadali v letu 2012, je bilo skrbeti za 
osveščanje zaposlenih o pomenu pravilnega ravnanja z 
okoljem. Zaposleni s svojim ravnanjem namreč bistveno 
vplivajo na uspešnost na tem področju. Skrbeli smo za 
boljši pretok informacij med zaposlenimi z namenom 
boljšega poznavanja sistema ravnanja z okoljem. Izdali 
smo poseben priročnik za pravilno ločevanje odpad-
kov, iz katerega je razvidna točna lokacija odlaganja 
posameznega odpadka. Preverjanje poslovnih proce-
sov glede upoštevanja sistema za ravnanje z okoljem 
in istočasno informiranje zaposlenih je bilo izvedeno 
v obliki notranjih presoj, kjer smo ponovno preverili iz-
vajanje sistema ravnanja z okoljem na vseh lokacijah 
podjetja. V mesecu marcu smo se prostovoljci družbe 
Elektro Gorenjska že drugič udeležili vseslovenske akcije 
Očistimo Slovenijo. Povezali smo se s področnimi koor-
dinatorji občin Kranj in Škofja Loka ter očistili porečji rek 
Sora in Sava ob dveh elektroenergetskih objektih (HE 
Škofja Loka, HE Sava), kjer je večji nanos odpadkov. V 
okviru zunanje presoje ISO je bila oktobra izvedena tudi 
obnovitvena presoja standarda ISO 14001, pri kateri so 
ocenjevalci pohvalili način dela in vodenja aktivnosti, ki 
so v skladu z zahtevami standarda okolja.

Cilji pri varovanju okolja v letu 2013
Na področju varovanja okolja bomo tudi v letu 2013 
posameznim okoljskim vidikom posvečali veliko po-
zornosti. Ponovno smo že izvedli letno ocenjevanje, 
natančno pregledali izvedbo zastavljenih ciljev, ki so 
vključeni v posamezne programe, ter sprejeli potrebne 
sklepe. Med ključnimi cilji, ki smo si jih zadali za leto 
2013, so poleg sprotnega spremljanja sprememb zako-
nodaje sledeči:  
•	 upoštevati	 bomo	 pričeli	 tudi	 okoljski	 vidik	 Izpust	 
 hladilnih sredstev klimatskih naprav ter ugotovili 
 izpolnjevanje zakonskih določb podjetja na tem  
 področju,
•	 pri	 okoljskem	 vidiku	 Izliv	 sanitarnih	 in	 meteornih	 
 voda bomo skladno z uredbo, ki je bila sprejeta v  
 letu 2012, določili ukrepe za ustrezno odvajanje voda  
 pri posameznih objektih, 
•	 pri	programu	Svetlobno	onesnaževanja	okolja	bomo	 
 na osnovi ugotovitev v izdelanih projektih svetlob- 
 nega onesnaževanja v letu 2012 izdelali plan sanacije  
 in odpravo nepravilnosti za leti 2013 in 2014,
•	 pristopili	bomo	k	postopku	oddaje	lesnih	odpadkov,	 
 ki nastajajo pri vzdrževanju tras oziroma posekov pri  
 prostozračnih vodih, z namenom nadaljnje predelave  
 v biomaso (sekanci),
•	 skrbeli	 bomo	 za	 ustrezno	 osveščanje	 zaposlenih	 o	 
 okoljski problematiki ter nadaljevali z okoljskimi  
 akcijami znotraj in zunaj podjetja.
  Boštjan Tišler
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tiVarčevanje pri ukrepih za zagotavljanje varnosti in 
zdravja pri delu se lahko hitro maščuje

Varno in zdravo delovno okolje je eno temeljnih načel 
poslovanja skupine Elektro Gorenjska. Sistem vodenja 
varnosti in zdravja pri delu urejamo sistematično s 
pomočjo standarda OHSAS 18001, ki ga od leta 2008 
dalje letno uspešno certificiramo.

Poleg delovanja, skladnega z zakonodajo, imamo že 
vrsto leto vzpostavljene učinkovite mehanizme za  
prepoznavanje negativnih vidikov in tveganja, v okviru 
katerih pripravimo ukrepe, cilje in izboljšave. 

Nad izpolnjevanjem pogojev za varno in zdravo delo 
zaposlenih bdi Svet sistema vodenja varnosti in zdravja 
pri delu, ki ga sestavlja sedem članov iz različnih orga-
nizacijskih enot. Predstavniki poročajo o ugotovitvah; 
vse informacije o delovanju pa zaposleni spremljajo v 
internem glasilu in na intranetu družbe, kjer se nahaja 
tudi vsa zakonodaja, interni predpisi in navodila za var-
no in zdravo delo.

V letu 2012 je svet za sistem vodenja varnosti in zdravja 
pri delu izvedel naslednje aktivnosti:
•	 Odpravili	smo	pomanjkljivosti	 in	nepravilnosti,	ki	so	 
 bile ugotovljene na notranji in zunanji presoji  
 OHSAS 18001.
•	 Obravnavali	 smo	 poročilo	 o	 poškodbah	 pri	 delu	 za	 
 preteklo leto.
•	 Obravnavali	 smo	 incidente	 v	 zvezi	 z	 varnostjo	 in	 
 zdravjem pri delu ter predlagali in sprejeli ukrepe za  
 odpravo nepravilnosti in pomanjkljivosti.
•	 Realizirali	smo	sklepe,	ki	so	bili	sprejeti	na	naših	sejah. 
•	 Obravnavali	 smo	 spremembe,	 ki	 so	 bile	 izvedene	 v	 
 Izjavi o varnosti z oceno tveganja.
•	 V	okviru	programov	OHSAS	18001	so	bile	opravljene	 
 naslednje naloge:
 - Zaključili smo dva programa, program za  
 zmanjševanje nevarnosti zaradi dela v jaških ter  
 program za povečanje požarne varnosti za celoten  
 kompleks Elektra Gorenjska.
 - V okviru programa za zmanjšanje nevarnosti  
 zaradi prisotnosti v cestnem prometu smo usposobili  
 osem voznikov službenih delovnih vozil.
 - V okviru programa za zmanjševanje nevarnosti  
 pri izvajanju pisarniških del pa smo 39 stolov zamen- 
 jali z ergonomskimi pisarniškimi stoli.

Za spremljanje kakovosti dela Sveta za sistem voden-
ja varnosti in zdravja pri delu ter službe za varnost in 
zdravje pri delu imamo vpeljanih pet kazalnikov ka-
kovosti. Najpomembnejša sta »resnost« in »pogostost 
nezgod«, ki sta osnova tudi za primerjavo z Elektrodis-
tribucijo Slovenije.

Kot je razvidno na slikah, smo bili v letu 2012 zelo uspešni. 
V primerjavi s preteklim letom smo uspeli znižati resnost 
poškodb za 9.3 izgubljenih dni na poškodbo, pogostost 
nezgod	pri	zaposlenih	smo	znižali	za	0,24	%.	V	primerjavi	
z Elektrodistribucijo Slovenije sta tako resnost poškodb 
kot tudi pogostost nezgod nižji.

Slika 1: Resnost poškodb

Slika 2: Pogostost nezgod

Tako kot leta poprej je tudi leto 2012 zaznamovala gos-
podarska kriza, ki bo tudi v letu 2013 predstavljala velik 
izziv za družbo in posledično ukrepe s področja varnega 
in zdravega dela. Varčevati pri ukrepih za zagotavljanje 
varnosti in zdravja pri delu ni primerno. Že najmanjše 
odstopanje od nujnih ukrepov za zaščito največje vred-
note, to je naše zdravje, se nam lahko hitro maščuje. 
Vsekakor je v danih razmerah potrebno še posebej 
paziti, da izbiramo programe in aktivnosti, s katerimi 
kar največ prispevamo k čim bolj zdravemu in varnemu 
delovnemu okolju zaposlenih.

Cilji v letu 2013

Tudi v letu 2013 bo velika pozornost namenjena uspo-
sabljanju delavcev za varno delo, ureditvi požarne  
varnosti v podjetju, pregledu delovne opreme, izvajanju 
zdravstvenih pregledov, nakupu kakovostne osebne 
varovalne opreme, reševanju problematike osamljenih 
delovnih mest, nakupu javljalnikov ogljikovega mono-
ksida za počitniške kapacitete, označevanju prostorov 
za gasilska vozila in programu za promocijo zdravja na 
delovnem mestu.     Miha Zupan
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Pogosto slišimo, da lahko račun za elektriko prepro-
sto znižamo z zamenjavo dobavitelja. Toda največ 
lahko prihranimo, če proučimo ponudbo posameznih  
dobaviteljev, saj se največji prihranki skrivajo v  
podrobnostih.

Prvo predstavo o možnih prihrankih si lahko ustvarite z 
uporabo primerjalnika ponudb dobaviteljev električne 
energije, ki ga najdete na spletni strani Javne agencije 
RS za energijo (www.agen-rs.si). Primerjava je infor-
mativna. Primerjalnik namreč ponudbo različnih do-
baviteljev primerja zgolj na osnovi razlik v ceni elektrike 
za vašo letno porabo. Vsebinsko primerjavo posameznih 
ponudb in tveganje, da se bodo dejanski letni prihranki 
spremenili zaradi zvišanja ali znižanja cen elektrike, pa 
prepušča vsakemu posamezniku.

Možnosti za prihranke

Elektro Gorenjska Prodaja na prvo mesto postavlja za-
dovoljstvo svojih odjemalcev. Partnerske odnose z njimi 
gradi s kakovostno in konkurenčno ponudbo dobave 
električne energije ter s spodbujanjem učinkovite rabe 
električne energije in rabe obnovljivih virov.

Elektro Gorenjska Prodaja je edini dobavitelj v  
Sloveniji, ki svoje gospodinjske odjemalce nagrajuje 
za učinkovitejšo rabo električne energije.

70 € prihranka s Porabim, kar rabim

V paketu Porabim, kar rabim Elektro Gorenjska Pro-
daja spodbuja učinkovitejšo rabo električne energije.  
Gospodinjski odjemalci v tem paketu imajo nižje račune 
za električno energijo, saj je njihova poraba s pomočjo 
varčevalnega programa 10 korakov do učinkovitejše 
rabe električne energije (najdete ga na spletnem mestu 
www.porabimkarrabim.si) varčnejša.

Druge ugodnosti v paketu so še:
•	 nižja	cena	elektrike	kot	v	paketu	osnovni	in
•	 10	€	bonusa,	če	svojo	letno	porabo	zmanjšajo	za	10	%.

Višina prihranka je odvisna od velikosti porabe 
posameznega gospodinjstva. Povprečno gospodinjstvo 
z letno porabo 3.500 kilovatnih ur, ki svojo letno porabo 
elektrike	 zmanjša	 za	 10	%,	 lahko	 v	 enem	 letu	 prihrani	
tudi do 70 €.

Odjemalci, ki so že izbrali paket Porabim, kar rabim, so 
še posebej zadovoljni, ker račune za električno energijo 
plačujejo po dejanski porabi in se jim zato tudi ob red-
nem letnem obračunu lasje ne postavljajo več pokonci. 
Na računih so sproti vidni tudi vsi prihranki, ki jih ustva-
rijo z učinkovitejšo rabo elektrike. 

Ceneje do energijsko varčnih 
gospodinjskih aparatov 

Gospodinjski odjemalci Elektra Gorenjska Prodaja lahko 
po najnižjih cenah v Sloveniji kupujejo izbrane energij-
sko varčne gospodinjske aparate v prodajalnah GA.  
Prihranijo tako pri nakupu gospodinjskih aparatov kot 
pri elektriki, in sicer:

•	 od	119	do	300	€	za	nakup	gospodinjskega	aparata	iz	 
 ponudbe in
•	 od	15	do	40	€	za	elektriko.	

Ceneje do mobilnega telefona

Samo odjemalci Elektra Gorenjska Prodaja dobijo  
popust pri mobilnem operaterju Si.mobil:

•	 20	€	popusta	na	kateri	koli	telefon	iz	ponudbe	Si.mobil	 
 ob vezavi na paket Senior ZATE ali M ZAME,
•	 brezplačno	priključnino	za	nove	naročnike	in
•	 bon	za	elektriko	v	vrednosti	5	€.

Pravi Gorenjci premišljeno znižujejo 
račun za elektriko 

Časi so takšni, da vsi pazimo na stroške. Želimo jih znižati, a ne vemo, kako bi to  
storili. Možnosti za prihranke je več, kot mislimo. Tudi na računu za elektriko.

 

Samo za odjemalce 
Elektra Gorenjska 
Prodaja!
> 20 € cenejši telefon ob vezavi  

na paket Senior ZATE ali M ZATE
> brezplačna priključnina za nove naročnike 
> 5 € cenejša elektrika 

Akcijsko ponudbo lahko do 30. 6. 2013 ob predložitvi zadnjega računa za električno energijo koristijo vsi novi in po pogojih Predčasnega nakupa telefona obstoječi naročniki Si.mobila, ki so hkrati 
odjemalci Elektra Gorenjska Prodaja, d.o.o. in ki se z nakupom mobilnega telefona na paketu SENIOR ZATE ali M ZATE vežejo za 24 mesecev. Če je cena telefona na posameznem naročniškem paketu enaka 
ali nižja od popusta v višini 20 €, se telefon zaračuna po ceni 1 €. Bon za elektriko v vrednosti 5 € ne velja za nakup telefona in ne velja ob morebitnem uveljavljanju ugodnosti iz ostalih Si.mobilovih akcij. 
Bon za elektriko se bo obračunal na naročnikovem računu za električno energijo za naročnikovo gospodinjstvo v roku dveh mesecev od dneva vezave naročnika na enem od prej omenjenih Si.mobilovih 
naročniških paketov v skladu s Prodajnimi pogoji Elektra Gorenjska Prodaja, d.o.o., dostopnimi na www.eg-prodaja.si. Akcijska ponudba se izključuje od ostalih Si.mobilovih akcij. Popust in/ali bon ni 
zamenljiv za gotovino ali kakšno drugo stvar. Več informacij, tudi o pogojih posameznega naročniškega paketa, najdete na Si.mobilovih prodajnih mestih, na www.simobil.si ali 040 40 40 40. 
Si.mobil d.d., Šmartinska c. 134b, 1000 Ljubljana.

20 €
popusta  
pri ceni  

telefona

1 �*

z opcijo
Mini Plus

90 €*

70 €*

HTC Desire C
na paketu M ZATE 

30 €*

10 €*

Nokia C�-��
na paketu SENIOR ZATE 

5 €
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Vsaj 70 € prihranka v paketu Reenergija

S ponudbo v paketu Reenergija Elektro Gorenjska Pro-
daja spodbuja rabo obnovljivih virov. Odjemalcem 
nudijo ugoden nakup kakovostnih toplotnih črpalk, 
najugodnejšo ceno električne energije in dodaten bonus 
v paketu Reenergija.

Za vstop v paket ni potreben nakup izdelka iz ponudbe, 
toda prihranki so prepričljivi:

•	 242	€	prihranka	ob	nakupu	toplotne	črpalke	AquaMAX	 
 za pripravo tople sanitarne vode,
•	 od	 528	 do	 940	 €	 za	 toplotno	 črpalko	 Thermia	 za	 
 ogrevanje prostorov in
•	 od	70	do	400	€	letno	pri	elektriki.

Za prijazen nasvet, kako lahko na računu za elektriko 
prihranite tudi vi, pokličite na brezplačno številko klic-
nega centra Elektra Gorenjska Prodaja: 080 22 04.
  Mateja Purgar

Popusti pri Si.mobilu samo za odjemalce Elektra 
Gorenjska Prodaja

Elektro Gorenjska Prodaja in Si.mobil sta marca pred-
stavila ponudbo s popusti samo za odjemalce Elektra 
Gorenjska Prodaja. Ob vezavi na paket Senior ZATE 
ali M ZATE bodo odjemalci prejeli 20 € popusta za na-
kup katerega koli telefona iz Si.mobilove ponudbe in 
bon za elektriko v vrednosti 5 €. Novi naročniki imajo 
brezplačno priključnino. Ugodnosti lahko odjemalci  
Elektra Gorenjska Prodaja koristijo v Si.mobilovih cen-
trih ob predložitvi računa za elektriko, ki ni starejši od 
dveh mesecev. Ponudba velja do 30. junija 2013.

Novosti v ponudbi podjetja GA

Odjemalci Elektra Gorenjska lahko sedaj pridobijo bon 
za elektriko tudi za ostale gospodinjske aparate v pro-
dajalnah GA, in sicer bon v vrednosti 30 € ob nakupu 
katerega koli aparata po redni ceni nad 300 € oziroma 
bon za elektriko v vrednosti 15 € ob nakupu katerega 
koli aparata po klubski ceni GA nad 300 €. Bon ne velja 
za nakup treh aparatov iz ponudbe po akcijski ceni in 
ne velja za nakup aparata blagovnih znamk Miele in  
Körting. Bon ne velja ob uveljavljanju drugih popustov  
v trgovinah GA.

Ste vedeli?

•	 40	%	odjemalcev	Elektra	Gorenjska	Prodaja	v	paketu	 
 Porabim, kar rabim zmanjša svojo letno porabo od  
	 5	do	25	%.
•	 Bonus	v	vrednosti	10	€	je	prejelo	že	5.035	odjemalcev.
•	 Prihranite	tudi	vi.	Pokličite	080	22	04!
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Za informacije in brezplačni ogled strokovnjaka pokličite > 

NAJBOLJŠI
REZULTAT
NA TESTU

Topel dom in do 75% prihranka energije
s toplotno črpalko iz naše paketne ponudbe

250 EUR subvencije
Eko sklada

Nižja cena elektrike
Paket Reenergija

12 obrokov
brez obresti

Toplotna črpalka za sanitarno vodo
   Atlas AquaMax 300

Kakovostna in učinkovita toplotna črpalka.
Primerna za 3 do 6-člansko gospodinjstvo.
Samostojna uporaba skozi celo leto z 
možnostjo priklopa na dodatno ogrevanje.
Ekonomična in ekološka alternativa ogrevanju 
na olje, plin ali elektriko.

Paketna cena:
1.799 EUR

z vgradnjo in ddv

250 EUR popusta
Atlas Aquamax

Informacije o paketu:
Energija Gorenjska Prodaja d.o.o.
Telefon: 080 22 04
reenergija@eg-prodaja.si
www.reenergija.si

Informacije o toplotnih črpalkah:
Atlas Trading d.o.o.
Telefon: 03 425 54 00
info@atlas-trading.si
www.atlas-trading.si

do 1500 EUR subvencije
Eko sklada

Nižja cena elektrike
Paket Reenergija

Ugoden kredit
5 let, nižje obresti

Tiha, elegantna in zmogljiva toplotna črpalka, 
razvita in izdelana na Švedskem. 
Primerna tudi za radiatorsko ogrevanje.
Visoko letno grelno število SPF~3.
Dolga življenjska doba sistema, ki ne zahteva 
vzdrževanja. 

Ponudba na ključ
na osnovi ogleda

Toplotna črpalka za ogrevanje prostorov  
   Thermia Atec

do 700 EUR popusta
Thermia Atec

TOPLOTNE
ČRPALKE
od 1973

Kupci toplotnih črpalk Thermia in Aquamax iz paketne ponudbe pridobijo ugodnosti paketa Reenergija:
nižjo ceno električne energije ter bonus v vrednosti 5 EUR na MWh porabljene električne energije.

 080 20 65 )) 



29

Iz
 E

le
kt

ra
 G

or
en

js
ka

 P
ro

da
ja

Predstavitev Košarkarskega kluba
Triglav Kranj 
Klub je bil ustanovljen leta 1950 in letos praznuje, tako 
kot Košarkarska zveza Slovenije, svojo 63-letnico. V tem 
času se je košarka razvila v enega najbolj množičnih 
in priljubljenih športov, še posebej med mladino. 
Množičnost je prinesla tudi kakovost, tako da je Triglav v 
mlajših kategorijah med najboljšimi in tudi pri članih ne 
zaostaja veliko.

V košarkarskem klubu Triglav se zavedamo, da ka-
kovostno in organizirano delo z mladimi predstavlja 
predpogoj za uspešno delovanje kluba in omogoča kar 
največjo izbiro nadarjenih in zagrizenih košarkarjev. O 
kakovosti dela priča že podatek, da je na finalnih turnir-
jih najboljših štirih ekip v mlajših kategorijah Triglav  
osvajal najvišja mesta v Sloveniji. Klub si nenehno pri-
zadeva, da čim bolje organizira delo po šolah in v klubu,  
izbira najobetavnejše mlade igralce in jih kasneje 
vključuje v delo članske ekipe.

Skozi košarkarsko šolo KK Triglav je šlo veliko uveljav-
ljenih igralcev, med njimi Jurij Stavrov, Marko Milič,  
Gregor Hafnar, Gregor Fučka, Roman Horvat, Marko 
Tušek, Dragiša Drobnjak, Darijo Krejič … Kot zadnji je 
v predlanski sezoni prestopil iz KK Triglav v KK Union  
Olimpija Jaka Blažič.

Prav tako so v zadnjih desetih letih vsaj eno sezono v 
dresu članske ekipe odigrali Emir Preldžić, Sašo Ožbolt, 
Mirza Begič, Željko Zagorac, Domen Lorbek, Jasmin 
Perkovič in Blaž Črešnar. 

V klubu imamo trenutno kar nekaj kadetskih in pionir-
skih reprezentantov, ki so med najbolj perspektivnimi 

igralci v Sloveniji: Nejc Martinčič, Gaber Ožegovič, Jan 
Dornik, Žiga Žepič. S svojimi ekipami so v zadnji sezoni 
dosegli odlične rezultate.

Članska ekipa v letošnji sezoni 2012/2013 nastopa v  
2. SKL, mladinska in kadetska ekipa pa v 1. SKL. Starejši 
pionirji U14 so v letošnji sezoni dosegli dva odlična rezul-
tata, saj so osvojili 3. mesto v 1. SKL in v tekmovanju mini 
pokal Spar. Najmlajši pionirji U10 pa so se uvrstili na  
4. mesto.

V naslednjih sezonah imamo cilje:
•	 uvrstitev	članske	ekipe	v	1.	SKL	(odvisno	predvsem	od	 
 zadostnih finančnih sredstev),
•	 uvrstitev	mladinske,	kadetske	in	pionirskih	ekip	med	 
 najboljših 8 ekip v Sloveniji (uvrstitev vsaj ene ekipe  
 na finalni turnir prvenstva Slovenije),
•	 v	 košarkarsko	 šolo,	 v	 katero	 so	 vključene	 vse	 
 kranjske osnovne šole, kjer trenutno trenira okoli  
 300 otrok in so razdeljeni v štiri vadbene skupine           
 (1. razred; 2.–3. razred; 4.–5. razred in 6.–9. razred),  
 privabiti še več osnovnošolske mladine, saj je to pogoj  
 za nemoteno delovanje kluba.

Vse boljše rezultate v zadnjih dveh letih smo dosegli tudi 
s pomočjo generalnega sponzorja Elektra Gorenjska 
Prodaja, po katerem se imenujejo tudi vse ekipe, za kar 
smo jim v klubu zelo hvaležni. Upamo, da smo s svojim 
delom upravičili ime podjetja, na katerega tudi v nasled-
njih letih računamo in upamo, da bomo skupaj dosegli 
še boljše rezultate.     Matej Kozjek, KK Triglav

Mladi košarkarji na lanskoletnem poletnem taboru v Pineti,
O  Arhiv KK Triglav 

Skrbimo za razvoj mladih športnih skupin
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Za nami je poslovno uspešno leto 2012. Z realizacijo pro-
jektov sončnih elektrarn ter soproizvodnjo električne 
energije in toplote smo uspeli ustvariti posrečeno kom-
binacijo proizvodnih virov, ki nam omogočajo stabilen 
finančni tok skozi vse leto. Prvič v zgodovini obstoja so 
Gorenjske elektrarne realizirale prihodke, višje od 5 mio €, 
in	 sicer	 v	 višini	 5.289.586	 €,	 kar	 je	 več	 kot	 45	 %	 rast	 v	
primerjavi z letom 2011. Ustvarjen je bil dobiček pred 
obdavčitvijo v višini 220.000 € in je kljub nižji proizvod-
nji od planirane višji kot zastavljeni cilji v gospodarskem 
načrtu. 

Naši načrti so ambiciozni tudi za letošnje poslovno 
leto. Poslovno okolje se zelo hitro spreminja in temu 
primerno je potrebno prilagajati našo poslovno strate-
gijo. V letu 2013 bomo svoje aktivnosti usmerjali v pro-
jekte s čim višjo dodano vrednostjo, hkrati pa bomo 
optimizirali stroške poslovanja. Glede na spremembo 
podporne sheme za proizvodnjo električne energije se 
bo gradnja novih proizvodnih objektov za proizvodnjo 
električne energije v letošnjem letu praktično ustavila, 
zato bomo svojo energijo in resurse prvenstveno  
usmerili v druge projekte, ki izkazujejo visoko stopnjo  
donosa, svoje priložnosti pa bomo skušali poiskati tudi 
izven meja Slovenije.

V letu 2013 si bomo prizadevali za realizacijo sledečih 
ciljev:

1. Izvedba projektov učinkovite 
rabe energije 

Eden izmed trenutno najbolj zanimivih poslovnih mo-
delov je vsekakor energetsko pogodbeništvo kot model 
za učinkovito rabo energije. Podjetje za energetsko 
pogodbeništvo izvede ukrepe za zmanjšanje rabe ener-
gije, investicija pa se podjetju vrača preko prihrankov. 

Zamenjava razsvetljave v trgovskem centru Merkur Primskovo,
O mag. Marko Čarman

Model pogodbenega zagotavljanja prihrankov se  
najpogosteje uporablja pri zamenjavi razsvetljave, 
posodobitvi sistemov ogrevanja in hlajenja za projekte, 
vgradnji sprejemnikov sončne energije, toplotnih črpalk 
in drugih naprav za pridobivanje toplote iz obnovljivih 
virov ter posodobitvi sistemov za proizvodnjo kompri-
miranega zraka. Prvi projekt na osnovi modela energet-
skega pogodbeništva smo izvedli konec lanskega leta, 
in sicer v trgovskem centru Merkur Primskovo, kjer smo 
z zamenjavo razsvetljave bistveno znižali strošek za po-
rabljeno električno energijo. Za izvedbo projekta smo  
uspeli pridobiti tudi nepovratna sredstva na razpisu, ki 
namenja sredstva za povečanje energetske učinkovi-
tosti. V letu 2013 smo si zadali cilj realizirati vsaj pet  
projektov, pri katerih bomo poizkušali pridobiti tudi 
nepovratna sredstva.

2. Nadaljevanje avtomatizacije 
delovanja HE

Ključnega pomena za podjetje je učinkovit nadzor nad 
delovanjem proizvodnih objektov, kar omogoča hitrejše 
ukrepanje v primeru izpadov ali izrednih stanj. V letu 
2013 bomo pristopili tudi k daljinskemu posluževanju 
komand predvsem na manjših objektih, ki so lokacijsko 
oddaljeni. Najustreznejši je objekt HE Sorica, ki že ima 
pripravljeno lokalno avtomatiko. Objekt, ki bo prišel v 
daljinsko upravljanje, bo opremljen tudi z IP-kamerami, 
saj se tako lahko dodatno spremlja izvajanje komand. 
S takim načinom dela se zmanjšujejo stroški, ki so 
neposredno vezani na upravljanje posameznega proiz-
vodnega objekta, in s tem se zmanjšuje tudi potreba po 
neposredni fizični prisotnosti stikalcev, ki so zadolženi 
za upravljanje objektov.

Slika 1: Prikaz obratovalnih parametrov na sistemu

Energetsko pogodbeništvo -  
prioriteta podjetja v letu 2013 
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3. Monitoring in vzdrževanje sončnih 
elektrarn za trg

Gorenjske elektrarne so eden redkih ponudnikov, ki last-
nikom sončnih elektrarn ponujajo možnost vzdrževanja 
postavljene sončne elektrarne, kamor spada tudi iz-
vajanje monitoringa elektrarne. Lastniki elektrarn 
lahko s pomočjo grafičnega vmesnika stalno nadzoru-
jejo delovanje sončne elektrarne in posledično lažje in 
hitreje reagirajo ob posameznih dogodkih na elektrarni. 
V slovenskem prostoru je na omrežje priključenih že več 
kot 2800 sončnih elektrarn s skupno priključno močjo  
210 MW, od tega na območju Gorenjske več kot 300. Vse 
te elektrarne bodo po izteku garancijskih rokov, danih 
s strani izvajalcev, velik potencial za trženje storitev  
monitoringa in vzdrževanja.

4. Širjenje našega poslovanja izven 
meja Slovenije

Za realizacijo novih proizvodnih projektov na področju 
rabe sončne in vodne energije bomo iskali priložnosti 
tudi izven meja Slovenije, kjer je poslovno okolje trenut-
no bolj naklonjeno gradnji takšnih objektov. Trenutno 
podporna shema, ki zajema obvezen odkup proizvedene 
električne energije na Hrvaškem, omogoča bistveno 
višje donose, kot jih je mogoče dosegati v Sloveniji. 

Slika 2: Primer prikaza delovanja in proizvodnje sončne elektrarne

Za nas je zanimiv tudi razpis, ki ga je pripravila srbska  
vlada, ki je ponudila 317 različnih lokacij za gradnjo malih  
hidroelektrarn. Srbska vlada je prav tako povečala ceno 
zagotovljenega odkupa na 137 €/MWh, kar je precej več 
kot v Sloveniji, tako da so takšne investicije vsekakor 
lahko zelo zanimive.

5. Promocija projektov 
Gorenjskih elektrarn

S svojim delovanjem ne želimo vplivati le na način proiz-
vodnje. Znanje in spoznanja želimo prenesti tudi na 
druge in dodati svoj del k večjemu osveščanju javnosti o 
pomenu obnovljivih virov energije, kar dokazujemo tudi 
z udeležbo na številnih energetskih konferencah in pre-
davanjih, kjer sodelujejo naši strokovnjaki.

V poslovnem letu 2013 si bomo prizadevali za uspešne 
odnose tako s svojimi poslovnimi partnerji kot tudi z  
zaposlenimi, saj le dobra informiranost, razumevanje,  
pripadnost in motivacija vodijo k še boljšim rezul-
tatom. Poleg tega bomo skrbeli za čim bolj racionalno 
in ekonomično organiziranost poslovanja spremljanje 
zakonodaje in prilagoditev le-tej. Večjo skrb bomo  
posvetili racionalizaciji poslovanja in zniževanju vseh 
tistih stroškov, ki ne ogrožajo varnosti in zanesljivosti 
proizvodnje. 

Naši cilji v prihodnje ostajajo na področju dejavnosti 
proizvodnje električne energije iz obnovljivih virov, pro-
jektov učinkovite rabe in storitev, ki prinašajo visoko 
dodano vrednost za lastnika. V prihodnjem obdobju nas 
čaka veliko izzivov in verjamem, da jih bomo še naprej 
uspešno obvladovali.      Aleš Ažman, MBA
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razvoj v letu 2012, 1. del

Gorenjske elektrarne so v letu 2012 proizvajale električno 
energijo v 15 hidroelektrarnah in 17 sončnih (16 lastnih, 
ena v najemu) elektrarnah. Gorenjske elektrarne ima-
jo v lasti 14 malih hidroelektrarn in v upravljanju eno  
hidroelektrarno. Proizvodnja električne energije v 
pro-izvodnih objektih Gorenjskih elektrarn je bila v  
2012. letu 50.483.215 kWh (leta 2011 48.193.117 kWh, 
leta 2010 60.050.214 kWh, leta 2009 55.967.162 kWh, 
leta 2008 52.510.289 kWh, leta 2007 48.437.836 kWh), 
kar je 97,0 % glede na plan	 (leta	2010	99,9	%	glede	na	
plan,	leta	2009	7,30	%	nad	planom,	leta	2008	18	%	nad	
planom,	leta	2007	2,68	%	nad	planom).	Nižja	proizvodnja	
in prodaja električne energije je predvsem rezultat nižje 
hidrologije v letu 2012, ki pa se je nadomestila z večjimi 
vlaganji v sončne elektrarne, ki je nadomestila izpadlo 
proizvodnjo zaradi spomladanske suše. Proizvodnja 
električne energije v Gorenjskih elektrarnah predstavlja 
5,14 % delež glede na porabljeno električno energijo v 
letu	2012	na	Gorenjskem	(leta	2011	je	bil	ta	delež	5,24	%,	
leta	2010	6,01	%,	leta	2009	5,54	%,	leta	2008	5,11	%,	leta	
2007	pa	5,04	%).		

Struktura proizvodnih objektov
Štiri srednje hidroelektrarne, ki sodijo v velikostni 
razred od 1 do 10 MW moči so proizvedle 75,38 % (leta 
2011	 78,35	%,	 leta	 2010	 77,64	%,	 leta	 2009	 78,51	%,	 leta	
2008	 79,18	%,	 leta	 2007	 78,53	%)	 vse	 električne	 energi-
je, največ HE Savica z 39,92 % (leta 2011 40,27 %, leta 
2010	40,86	%,	leta	2009	28,60	%,	leta	2008	39,53	%,	leta	
2007	43,68	%),	sledile	pa	so	HE Sava z 19,98 % (leta 2011  
22,59	%,	 leta	2010	19,52	%,	 leta	2009	21,22	%,	 leta	2008	
22,45	%,	 leta	2007	22,84	%),	HE Soteska z 9,63 % (leta 
2011	 9,98	 %,	 leta	 2010	 10,39	 %,	 leta	 2009	 11,07	 %,	 leta	
2008	11,45	%,	leta	2007	8,91	%)	in	HE Lomščica s 5,96 % 
(leta	 2011	 5,50	 %,	 leta	 2010	 6,87	 %,	 leta	 2009	 7,62	 %,	
leta	2008	5,75	%,	 leta	2007	3,10	%).	Med	malimi	hidro-
elektrarnami moči do 1 MW ima najpomembnejši delež  
HE Mojstrana s 5,96 %	(leta	2011	6,99	%,	leta	2010	6,21%,	
leta	2009	6,19	%,	leta	2008	6,89	%,	leta	2007	6,88	%),	od 
1,5–3 % delež imajo HE Škofja Loka 2,50 % (leta 2011  
2,51	 %,	 leta	 2010	 3,03	 %,	 leta	 2009	 2,74	 %,	 leta	 2008	 
3,17	 %,	 leta	 2007	 2,77	 %),	 HE Kokra 2,17 % (leta 2011  
2,28	 %,	 leta	 2010	 2,74	 %,	 leta	 2009	 3,08	 %,	 leta	 2008	 
2,82	%,	 leta	 2007	 2,80	%)	 in HE Standard 1,55 % (leta 
2011	1,77	%,	leta	2010	1,96	%,	leta	2009	2,18	%,	leta	2008	
12,07	%,	 leta	2007	2,04	%).	Nižje	deleže	v	celotni	proiz-
vodnji	imajo	HE	Davča	1,40	%	in	HE	Kranjska	Gora	1,15	%,	
HE	Rudno	0,75	%,	HE	Sorica	0,60	%,	HE	Cerklje	0,25	%	in	
HE	Suhelj	0,03	%.	

Polovico vse električne energije je bilo proizvedeno v 
porečju	 Save	 Bohinjke	 (49,55	 %),	 dvajsetino	 v	 porečju	
Save	(19,98	%),	v	porečju	Tržiške	Bistrice	8,12	%,	v	porečju	
Save	Dolinke	 7,14	%,	 v	 porečju	 Sore	 5,24	%	 in	 v	 porečju	
Kokre	3,94	%	(slika	1).	

Slika 1: Delež porečij hidroelektrarn in drugih proizvodnih virov v  
skupni proizvodnji električne energije v obdobju 2007–2012 
Vir: Izračuni Draga Paplerja (2013) 

Z vidika mesečne proizvodnje je bila največja proizvod-
nja	 dosežena	 v	 maju	 12,59	 %	 (12,16	 %	 hidroelektrarne,	 
0,42	 %	 sončne	 elektrarne,	 0,01	 %	 soproizvodnja),	 
novembra	12,17	%	(11,72	%	hidroelektrarne,	0,16	%	sončne	
elektrarne,	 0,28	 %	 soproizvodnja),	 junija	 10,92	 %	 
(10,33	 %	 hidroelektrarne,	 0,59	 %	 sončne	 elektrarne),	 
decembra	10,16	%	(9,80	%	hidroelektrarne,	0,10	%	sončne	
elektrarne,	 0,26	 %	 soproizvodnja),	 oktobra	 10,15	 %	 
(9,62	%	hidroelektrarne,	0,38	%	sončne	elektrarne,	0,14	%	
soproizvodnja)	in	aprila	9,99	%	(hidroelektrarne	9,60	%,	
0,32	%	sončne	elektrarne,	0,01	%	soproizvodnja).	Podat-
ki kažejo, da so pomembni naravni dejavnik, hidrologija 
pri proizvodnji v hidroelektarnah in sončno obsevanje 
pri proizvodnji v sončnih elektrarnah. Soproizvodnja je 
vezana na sezonskost zimskih mesecev, ko je potrebno 
ogrevanje in se v soproizvodnji proizvaja električno  
energijo (tabela 1).  

V mesečni strukturi proizvodnih virov so sončne  
elektrarne	 v	 avgustu	 proizvedle	 17,76	 %,	 v	 juliju	 9,41	 %	
in	 septembra	 6,66	 %,	 kar	 je	 posledica	 večjih	 vlaganj	 v	 
izgradnjo sončnih elektrarn v prvi polovici leta 2012  
(slika 2).   

Slika 2: Delež proizvodnje glede na vrsto elektrarn za posamezni  
mesec leta 2012;  Vir: Izračuni Draga Paplerja (2013) 
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Vrsta virov / Mesec Jan. Feb. Mar. Apr. Maj Jun. Jul. Avg. Sep. Okt. Nov. Dec. 
Hidroelektrarne 3,46 1,68 4,43 9,60 12,16 10,33 8,56 4,32 8,29 9,62 11,72 9,80 
Sončne elektrarne 0,13 0,14 0,39 0,32 0,42 0,59 0,89 0,93 0,59 0,38 0,16 0,10 
Soproizvodnja 0,06 0,05 0,09 0,07 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,14 0,28 0,26 
Skupaj 3,66 1,88 4,91 9,99 12,59 10,92 9,45 5,25 8,88 10,15 12,17 10,16 
 

 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

%

ja
nu

ar

fe
br

ua
r

m
ar

ec

ap
ril

m
aj

ju
ni

j

ju
lij

av
gu

st

se
pt

em
be

r

ok
to

be
r

no
ve

m
be

r

de
ce

m
be

r

hidroelektrarne sončne elektrarne soproizvodnja

Tabela 1: Deleži proizvodnje električne energije glede na vrsto elektrarn v skupni letni proizvodnji leta 2012 (%); Vir: Izračuni Draga Paplerja (2013) 
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Okoljski prihranki hidroelektrarn

V podjetju Gorenjske elektrarne proizvodnja električne 
energije	 iz	 hidroelektrarn	 pomeni	 93,96	%	 delež	 proiz-
vodnje,	 sončne	 elektrarne	 prinašajo	 5,06	 %	 delež,	 
soproizvodnja pa odstotek (slika 3).

Slika 3: Deleži proizvodnje električne energije iz obnovljivih virov v  
Gorenjskih elektrarnah v obdobju 2005–2012 (%)
Vir: Izračuni Draga Paplerja (2013)

V letu 2012 je bila skupna proizvodnja ekološko čiste 
električne energije iz 15 hidroelektrarn podjetja Gorenj-
ske elektrarne 47.433.700 kWh. Proizvedena električna 
energija iz hidroelektrarn daje okoljske prihranke, in 
sicer po metodologiji Centra za energetsko učinkovitost 
Inštituta Jožef Stefan pri izračunu CO2 (0,5 kg CO2/kWh) 
za leto 2012 zmanjšanje 23.716,850 ton emisij CO2. Leta 
2011 je bil prihranek 23.810,438 ton emisij CO2, leta 2010 
je bil prihranek 27.828,199 ton emisij CO2, leta 2009 je bil 
prihranek 29.873,986 ton emisij CO2, leta 2008 26.163,893 
ton emisij CO2, leta 2007 pa 24.188,314 ton emisij CO2.

Skupno zmanjšanje CO2 iz hidroelektrarn, sončnih  
elektrarn in soproizvodnje toplote in električne energije 
podjetja Gorenjske elektrarne v letu 2012 je zmanjšanje 
25.241,608 ton emisij CO2. Leta 2011 je bilo zmanjšanje 
24.096,559 ton emisij CO2, leta 2010 je bilo zmanjšanje 
30.025,107 ton emisij CO2, leta 2009 je bilo zmanjšanje 
27.983,581 ton emisij CO2, leta 2008 je bilo zmanjšanje 
26.255,145 ton emisij CO2, leta 2007 pa 24.218,918 ton 
emisij CO2 (slika 4).

Slika 4: Okoljski prihranek zmanjšanja emisij CO2 zaradi proizvodnje 
električne energije v hidroelektrarnah v obdobju 2005–2012 (t)
Vir: Izračuni Draga Paplerja (2013)

Hidroelektrarne so leta 2012 predstavljale 93,959 % (leta 
2011	 98,813	%,	 leta	 2010	99,497	%,	 leta	 2009	99,445	%)	
vseh okoljskih prihrankov v proizvodnji podjetja Gorenj-
ske elektrarne.

Okoljski prihranki sončnih elektrarn v 
letu 2012

Slika 5: Okoljski prihranek zmanjšanja emisij CO2 zaradi proizvodnje 
električne energije v sončnih elektrarnah v obdobju 2005–2012 (t)
Vir: Izračuni Draga Paplerja (2013)

V letu 2012 je bila skupna proizvodnja električne energije 
iz 13 sončnih elektrarn Radovljica, Labore, FERI, Strahinj, 
Preddvor, Križe, Trata, Labore 2, Primskovo, Radovljica 2, 
Šenčur, Jela Janežiča Škofja Loka ter štirih novozgra-
jenih sončnih elektrarn (Dom starejših občanov Naklo, 
Športna dvorana Trata, Merkur 2 v Naklem in Merkur 
Primskovo (junij 2012)) podjetja Gorenjske elektrarne 
2.554.972 kWh, kar predstavlja 5,061 % delež vse proiz-
vedene električne energije Gorenjskih elektrarn. 
Za	 primerjavo:	 leta	 2011	 je	 bil	 0,867	%,	 leta	 2010	 je	 bil	
0,503	%,	leta	2009	0,555	%,	leta	2008	0,348	%	delež	in	
leta	2007	0,126	%	delež	proizvedene	električne	energije	
iz sončnih elektrarn.

Do konca leta 2012 je bila dosežena skupna proiz-
vodnja ekološko čiste električne energije iz 16 lastnih 
sončnih elektrarn in ene sončne elektrarne v najemu  
3.881.936 kWh (leta 2011 1.326.964 kWh, leta 2010 
909.427 kWh, leta 2009 605.844 kWh).

Proizvedena električna energija iz sončnih elektrarn daje 
okoljske prihranke, in sicer po metodologiji Centra za  
energetsko učinkovitost Inštituta Jožef Stefan pri 
izračunu CO2 (0,5 kg CO2/kWh) za leto 2012 za 1.277,486 
ton emisij CO2. Okoljski prihranki leta 2011 so bili 
zmanjšani za 208,818 ton emisij CO2, leta 2010 so bili 
zmanjšani za 151,122 ton emisij CO2, leta 2009 za 155,383 
ton emisij CO2, leta 2008 za 91,252 ton emisij CO2, leta 
2007 pa za 30,605 ton emisij CO2.

Kumulativni okoljski prihranek emisij CO2 iz sončnih 
elektrarn podjetja Gorenjske elektrarne od leta 2005 
do konca leta 2012 je 1.940,968 ton emisij CO2 (obdobje 
2005‒2011 662,861 ton emisij CO2, obdobje 2005‒2010 
454,044 ton emisij CO2, obdobje 2005‒2009 302,922 ton 
emisij CO2).      Drago Papler
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Elektro Gorenjska, d. d.

ZAPOSLITVE

V mesecu februarju sta se v podjetju na novo zaposlila:
•	 ALEŠ	POTOČNIK	-	elektromonter	-	OE	Distribucijsko	 
 omrežje
•	 UROŠ	ZUPANČIČ	-	elektromonter	-	OE	Distribucijsko	 
 omrežje.

ODHODI

V mesecu decembru so iz podjetja odšli:
•	 PETER	 BERTONCELJ	 -	 samostojni	 elektromonter	 v	 
 KN - OE Distribucijsko omrežje
•	 ANTON	HLEBČAR	-	monter	električnih	omrežij	 -	OE	 
 Distribucijsko omrežje
•	 MILEVA	 KOŠUTA	 -	 knjigovodja	 -	 OE	 Finančno	 
 ekonomske storitve
•	 OLGA	PŠENICA	-	vodja	finančne	službe	-	OE	Finančno	 
 ekonomske storitve
•	 mag.	 ROZALIJA	 SABO	 -	 analitik	 za	 razvoj	 in	 
 izobraževanje zaposlenih – OE Splošne in tehnične  
 storitve
•	 ROK	UŠLAKAR	-	strokovni	sodelavec	-	
 OE Distribucijsko omrežje.

Elektro Gorenjska Prodaja d. o. o.

ODHODI

V mesecu februarju je iz podjetja odšla:
•	 KARMEN	KMETEC	–	strokovni	sodelavec	-	Sektor	
 zaledne službe.

Delovni jubilanti v Elektru Gorenjska

10 let delovne dobe 30 delovne dobe
BLAŽ HAFNAR   BRIGITA KOPAČ TIŠLER
MIHA ZUPAN  BOGOMIL VOJSKA 
DEJAN JOŠT  MARJAN CVETEK 
PETER KOVAČIČ  MOJCA MERMOLJA
BRANKO POTOČNIK JURIJ PODPEČAN 
DOMEN KRŽIŠNIK AGATA ŠTULAR 
    ZDENKA GANTAR 
    MATJAŽ ŠVAB 
    DANIJELA KOČILA 
    JAKOB KERN 

20 let delovne dobe 35 let delovne dobe
JOŽE PAVLIČ   MIHAEL ŽUMER
KLEMEN NOVŠAK BORIS MUŠIČ
TOMAŽ POGAČNIK SLAVKO RENKO
    MARKO REJC 
    JOŽE ŽMITEK

Delovni jubilanti v Gorenjskih elektrarnah

10 let delovne dobe 30 delovne dobe
JANEZ BASEJ  SLAVKO JANŽEKOVIČ

    35 let delovne dobe
    JOŽE GRADIŠAR
    DARKO KOŽELJ

Delovni jubilanti v Elektru Gorenjska 
Prodaja 

10 let delovne dobe 20 let delovne dobe
NUŠA ERZIN  HELENA VERBIČ
IRMA COF  GREGOR BOGATAJ
     Mojca Jelovčan

V spominskem parku Kočevske Reke, O Matija Kenda

Kadrovske novice

V spomin 
    
MARKO MALI
(1968‒2013)

Ljubezen, delo in trpljenje
bilo tvoje je življenje,
nam ostaja zdaj praznina
in velika bolečina.

V januarju 2013 smo se na Dovjem poslovili od sodelavca 
Marka Malija, zaposlenega v službi za investicije kot  
referent za upravno dokumentacijo.

Slovo je zmeraj boleče, še zlasti, če se poslavljamo od 
mladega človeka, ki ga od nas iztrga bolezen in ga za 
vedno položi v slovensko zemljo. 

Marko se je rodil 29. februarja 1968 na Jesenicah. Po 
končani srednji kovinarski in strojni šoli in opravlje-
nem pripravništvu v Železarni Jesenice se je zaposlil kot 
prodajalec na bencinski črpalki na Petrolu. S pridnos-

tjo in prizadevnostjo je ob delu leta 2002 doštudiral na 
Fakulteti za organizacijske vede. Takrat se je zaposlil v 
Elektru Gorenjska v organizacijski enoti novogradnje kot 
referent za gradnje, leta 2005 pa je bil ob reorganizaciji 
podjetja prerazporejen v enoto distribucijsko omrežje 
na delovno mesto referenta za pridobivanje upravne 
dokumentacije. Poznali smo ga kot vestnega in redo-
ljubnega človeka. Rad se je spopadel s problemi, ki jih 
na njegovem delovnem mestu ni bilo malo, in le redko je 
potreboval pomoč sodelavcev za končno zmago.  

Ustvaril si je družino in zelo rad je svoj prosti čas posvetil 
svojima otrokoma, hčeri Angeliki in sinu Timu, ki sta mu 
vedno dajala smisel in radost do življenja. Vendar pa je 
mnogo, mnogo prezgodaj odšel k večnemu počitku 
in vsa zgodba se je na višku njegovih moči, ko bi moral 
začeti uživati svoje sadove, končala.

Dragi Marko, ob slovesu ti izrekamo lepa HVALA za vse 
tvoje delo, ki si ga opravil v naši sredini, in obljubljamo, 
da te bomo ohranili v najlepšem spominu.

Počivaj v miru.
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Uroš Zupančič

Preden sem prišel v podjetje  
Elektro Gorenjska, sem kratek 
čas delal v begunjskem Elanu kot 
elektrovzdrževalec. Delo v Elektru 
Gorenjska mi predstavlja večji izziv, 
saj je delo bolj raznoliko, kot je bilo 
v Elanu. Zelo všeč mi je tudi terensko 

delo. Sodelavci so me lepo sprejeli in me kot začetnika 
prijazno seznanjajo z načinom in s potekom dela. Upam, 
da bomo še naprej tako sodelovali.

Aleš Potočnik

Moji prvi vtisi so zelo dobri. Sodelav-
ci so me prijazno sprejeli. Pozitivno 
me je presenetila oprema, ki nam je 
na voljo, saj je v prejšnjem podjetju 
nismo imeli. Navdušen sem tudi nad 
urejenostjo in čistočo prostorov. Za 
varnost je odlično poskrbljeno, kar 

se mi zdi zelo pomembno. Ponosen in vesel sem, da bom 
lahko podjetju uspešno služil, morda do upokojitve ...

Prvi vtisi novozaposlenih

Povabilo k sodelovanju – nagrajevanje prispevkov

Želimo si, da bi vsak izmed nas prispeval k pestrejši in zanimivejši vsebini našega internega glasila. Zato vabimo 
vse zaposlene in vse bivše sodelavce, da napišete kaj o svojem prostem času, o svojih hobijih, o potovanjih, 

o nenavadnih dogodivščinah.

Veseli bomo, če nam boste prispevek poslali po pošti ali na elektronski naslov 
urednistvo.elgo@elektro-gorenjska.si

V vsaki številki internega glasila Elgo bomo en prispevek nagradili. Za prispevek, ki vam je najbolj všeč, 
boste lahko glasovali tudi vi.

Svoj glas za «naj marčevski prispevek« pošljite po elektronski pošti 
urednistvo.elgo@elektro-gorenjska.si do ponedeljka, 29. aprila 2013.  

Naj decembrski prispevek

Skupina Elektro Gorenjska v letu 2012 je naslov članka, ki 
ste mu v decembrski številki Elga namenili največ glasov. 
Avtorica članka je Alenka Andolšek.

Nagrajenka je prejela vrednostni bon, ki ji ga je podelila 
glavna urednica Elga dr. Mateja Nadižar Svet. 

Iskrene čestitke! 
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Na prednovoletnem sprejemu zaposlenih v skupini Elektro Gorenjska, ki je potekal v avli upravne stavbe v  
petek, 21. decembra 2012, smo slavnostno razglasili najboljše skupine in posameznike. V Elektru Gorenjska smo 
izbrali že šestega naj posameznika in šesto naj skupino, v Gorenjskih elektrarnah drugega naj posameznika 
in drugo naj skupino, v Elektru Gorenjska Prodaja pa je izbor za naj posameznika in naj skupino potekal prvič. 
Nagradili smo tudi tri srečneže, ki so v letu 2012 oddali sprejemljiv predlog izboljšave. Za piko na i smo odprli še 
razstavo z naslovom Moj svet čipke sodelavke Danijele Kočila.

Naj posameznik in naj skupina v Elektru Gorenjska
Glasovanje za naj sodelavko oziroma sodelavca in naj skupino v Elektru Gorenjska vsako leto poteka od septembra 
do decembra. Nominiranci za naj sodelavko oziroma sodelavca so bili v letu 2012: Teja Bizjak, Monika Boltežar, Jure 
Jenko, Boris Mušič, Olga Pšenica in Simona Zupanc. Z največ glasovi je naj sodelavec leta 2012 postal Jure Jenko, naj 
skupina leta 2012 pa Krajevno nadzorništvo Tržič, kjer so poleg vodja nadzorništva Blaža Hafnarja še Attila Kuprešanin, 
Drago Meglič, Matjaž Švab in Robert Tumpič. Za naj skupino sta se potegovala še Krajevno nadzorništvo Cerklje in 
Visoko ter računovodska služba. Predsednik uprave Elektra Gorenjska je zmagovalcem iskreno čestital in jim podelil 
priznanja ter nagrade.

 Jure Jenko – naj sodelavec Elektra Gorenjska                      Krajevno nadzorništvo Tržič – naj skupina Elektra Gorenjska

Naj posameznik in naj skupina v Elektru Gorenjska Prodaja
Glasovanje za naj sodelavko oziroma sodelavca in naj skupino 
v Elektru Gorenjska Prodaja je ob zaključku leta 2012 potekalo 
prvič. Zaposleni, ki so prav tako glasovali od septembra do 
decembra, so lahko glasove razdelili med dva nominirana 
posameznika (Petra Peternel in mag. Milan Košir) in dve  
nominirani skupini (Skupina Reenergija in Operativa službe 
za računovodstvo). Z največ prejetimi glasovi je naj sodelavec 
postal mag. Milan Košir, naj skupina pa Skupina Reenergija, 
ki jo zastopata Špela Kržan in Tanja Petelinšek Bratun.  
Zmagovalcem je čestital direktor Elektra Gorenjska Prodaja 
mag. Ambrož Bogataj ter jim podelil priznanja in nagrade. 

                              Skupina Reenergija – naj skupina Elektra Gorenjska Prodaja

Ob koncu leta 2012 znani naj posamezniki in naj skupine 
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Naj posameznik in naj skupina v Gorenjskih elektrarnah
Glasovanje za naj sodelavca in naj skupino v Gorenjskih elektrarnah je potekalo v mesecu decembru. Nominiranci za 
naj sodelavca so bili: Klemen Ajdovec, Janez Basej, Roman Čmigo, Miha Flegar in Damijan Peric. Zaposleni so največ 
glasov namenili Mihu Flegarju, ki je tako postal naj sodelavec Gorenjskih elektrarn leta 2012. Za naj skupino so se pote-
govali: HE Sava, obratovalci – stikalci (zgornja Gorenjska), skupina za sončne elektrarne, tajnici Gorenjskih elektrarn 
ter vzdrževalna elektro-strojna skupina. Kot naj skupina 2012 je največ glasov prejelo tajništvo Gorenjskih elektrarn, 
kjer delo opravljata Tanja Knific in Nina Zvizdalo. Direktor Gorenjskih elektrarn Aleš Ažman je zmagovalcem čestital 
ter tudi njim podelil priznanja in nagrade.

Miha Flegar – naj sodelavec Gorenjskih elektrarn                                 Tajništvo Gorenjskih elektrarn – naj skupina Gorenjskih elektrarn

Žrebanje praktičnih nagrad
Na prednovoletnem srečanju zaposlenih smo že drugič izpeljali žrebanje praktičnih nagrad med tistimi zaposlenimi, 
ki so v letu 2012 oddali sprejemljiv predlog izboljšave. Lepe praktične nagrade so prejeli trije izžrebanci: Domen Kržišnik 
je prejel iPod nano, Vojko Oman iPod touch in Karel Zupanc električno kolo. Nagrade je srečnežem izročil mag. Marjan 
Jerele, predsednik komisije za inovacije in tehnične izboljšave.

Domen Kržišnik je prejel iPod nano             iPod touch je prejel Vojko Oman                       Lastnik električnega kolesa je Karel Zupanc

Vsem zmagovalcem, izžrebanim prejemnikom praktičnih nagrad in ostalim 
predlaganim za izbor najboljših v letu 2012 iskreno čestitamo!

  Alenka Andolšek, O  Roman Bratun
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8. redni letni zbor 

Društvo upokojencev Elektro Gorenjska je imelo v petek, 
22. februarja 2013, v gostišču Pri Slavki v Podbrezjah svoj 
8. redni letni zbor, ki se ga je udeležilo 38 članic in članov 
društva. Od povabljenih gostov se je zbora udeležil 
predsednik Pokrajinske zveze društva upokojencev 
Gorenjske Janez Sušnik, predstavnik uprave Gorenjskih 
elektrarn Drago Papler in predsednik Društva upoko-
jencev Elektro Ljubljana Jože Bergant. Vsi omenjeni 
predstavniki so pozdravili zbor in društvu tudi v bodoče 
zaželeli uspešno delovanje. 

Po uvodnem delu so udeleženci soglasno sprejeli 
poročila o delovanju članov pri posameznih aktivnostih 
v preteklem obdobju. Obravnavali in soglasno so sprejeli 
plan aktivnosti, finančni plan in plan informativnih dni 
za leto 2013. 

Ob zaključku zbora se je predsednica društva Majda 
Roksandič vsem zahvalila za sodelovanje in povabila tudi 
vse ostale upokojence Elektra Gorenjska, da se včlanijo v 
društvo.

Udeleženci so zbor zaključili s kosilom ob prijetnem 
vzdušju, ki so ga letos prvič popestrile ritmične plesalke 
Country mačke iz Kranja.    O Matija Kenda

Člani Društva upokojencev Elektro Gorenjska na 8. rednem letnem 
zboru 

Informativni dnevi v letu 2013

V društvenih prostorih na Zlatem polju vsak drugi 
ponedeljek v mesecu s pričetkom ob 9. uri potekajo 
informativno-debatni dnevi. To so družabna srečanja, 
na katerih obravnavamo predloge članov, pripravljamo 
bodoče aktivnosti in si izmenjamo različna mnenja.

Pričakujemo vas:
11. 3., 8. 4., 13. 5., 10. 6., 12. 8., 9. 9., 14. 10. in 11. 11. 2013.

Načrt aktivnosti v letu 2013 

Vse upokojene sodelavce skupine Elektro Gorenjska 
vljudno vabimo na naslednje aktivnosti in izlete v letu 
2013:
Mesec Datum Aktivnost
FEBRUAR 22. 2. 2013 Zbor društva 
MAREC  13. 3. 2013 Ogled hribovske vasice 
   Tinjan
APRIL  10. 4. 2013 Ogled gradu Prestranek in 
   vojaškega muzeja Pivka
  27. 4. 2013  Pohod po poti prijateljstva,
    Kokrica 2013
MAJ  8. 5. 2013 Ogled Zelenega vira, Delnice
JUNIJ  12. 6. 2013 Izlet v dolino Vrat in ogled 
   Planinskega muzeja v 
   Mojstrani
AVGUST  14. 8. 2013 Ogled doline Rezija ali ledenih  
   jam v Bischofshofnu
SEPTEMBER  5. 9. 2013 Srečanje gorenjskih 
   upokojencev
  11. 9. 2013 Izlet v Poreč (Limski kanal)
          30. 9.–2. 10. 2013 Festival za 3. življenjsko 
   obdobje ZDUS Ljubljana
OKTOBER  9. 10. 2013 Ogled Trubarjeve domačije
NOVEMBER  14. 11. 2013 Izlet v neznano – 
   martinovanje
DECEMBER    Obisk starejših in bolnih 
   članov

Vsak udeleženec se udeleži izleta na lastno odgovor-
nost. Za vse dodatne informacije lahko pokličete na  
telefon 04 25 51 149.                                                                                                                 

Upokojenci so praznovali

V mesecu decembru so svoj okrogli življenjski jubilej 
praznovali:
•	 Magdalena	Avsenik	–	70	let				
•	 Štefan	Franko	–	70	let
•	 Zvonko	Tavčar	–	60	let.

V mesecu januarju so svoj okrogli življenjski jubilej 
praznovali:
•	 Vincenc	Pospeh	–	80	let				
•	 Silvester	Berguš	–	70	let
•	 Branko	Ramuš	–	70	let.

V mesecu februarju so svoj okrogli življenjski jubilej 
praznovali:
•	 Jože	Ahačič	–	80	let					
•	 Erika	Krevsel	–	70	let
•	 Jože	Konc	–	70	let					
•	 Jože	Sodja	–	70	let.

Ob jubileju vam iskreno čestitamo in 
želimo še vrsto zdravih in srečnih let. 

   Metka Juvan

Društvo upokojencev Elektro Gorenjska
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Sekcija za pohodništvo                                Za lepši dan

Vsi ljubitelji gora, lepo vabljeni na planinske ture, ki jih 
bomo organizirali v letu 2013:

• 25. maj  Uršlja gora (1699 m) 

• 6. julij Trogkofel – Veliki Koritnik (2279 m)

• 24. avgust Ojstrica (2350 m)

• 21. september Krožna pot okoli Movraške vale.
 
Podrobne informacije o posamezni turi bodo  
posredovane teden dni pred napovedanim datumom.

Lep planinski pozdrav.
   Florijan Cerkovnik

Julija smo bili na 2245 metrov visokem Krnu,  O  Nikolaj Stevanović

Dvojnost življenja
Razpeta sem

med zemljo in nebom,
zavest hoče domov,

domov, domov,…

Srce vsepovsod je,
razpršenost v vsem,

telo pretogo je.
A ga odvržem?

Ostajam tu,
nasmeh moj ni moj,

pogled nekje drugje je,
beseda iluzija je.

Vegetiram le,
telo brez duše,

hrepenenje
po snidenju.

Nekoč vrnem se,
v izvor svoj,

v vse in povsod,
vesoljna zavest.

Agi

Konec avgusta 2012 smo osvojili najzahtevnejši alpski tritisočak Veliki Hafner,  
O  Nikolaj Stevanović
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Aprila bo minilo leto dni od mojega (najinega) potovan-
ja oziroma obiska New Yorka in Washingtona. Minilo 
je tudi dve leti in pol, odkar je tja odpotovala ena mojih 
najboljših prijateljic. Nameravala je ostati dve leti. Tam 
je zdaj že dve leti in pol, pa še ne razmišlja o vrnitvi … 

Če se punce tako dolgo ne vidimo (pri tem skypa ne 
upoštevamo), se pač moramo obiskati, poklepetati in 
seveda nadomestiti vse zamujeno. 

In tako sva z možem konec aprila 2012 odletela čez lužo. 
Ko sva prispela v New York, je bilo toplo sobotno popol-
dne. Po nekajurnem čakanju na letališču JFK in po vseh 
natančnih kontrolnih postopkih ob vstopu v ZDA sem 
končno objela svojo prijateljico. Najprej metro, nato 
podzemna in še 15 minut hoje do njenega stanovanja na 
Manhattnu. Tam nama je za 12 dni z veseljem odstopila 
sobico. Sledila je večerja v bližnji italijanski restavraciji in 
predčasen spanec, saj zaradi časovne razlike nisva spala 
že celih 21 ur. 

Deževna nedelja nam ni bila najbolj naklonjena za ogled 
lokalnih atrakcij. Prijateljica je predlagala ogled mu- 
zikla. Sama sicer nisem zelo navdušena nad umetnostjo, 
muzeji so zadnja točka mojega zanimanja. S svojo  
vztrajnostjo me je prepričala in hvaležna sem ji … Muzikal 
je bil čudovit. Navdušila me je že scena (kostumi, glas-
ba, osvetlitev), da o zabavni vsebini sploh ne govorim. 
Resnično, ogled muzikala na Broadwayu je nekaj, kar ob 
obisku New Yorka ne smete zamuditi. Preostanek dneva 
smo preživeli na ulicah New Yorka. Najedli smo se v Hard 
Rock Caffeju, obiskali Stalonovo restavracijo, prehodili 
neštete trgovine in srečali marsikoga in marsikaj. Toliko 
narodnosti in etničnih skupin kot jih srečaš na ulici, jih 
ne srečaš povsod, pa naj bodo to turisti, tujci, priseljenci, 
domačini, staroselci ali le svetovni popotniki. 

Slava in bogastvo New Yorka

Naslednji dan sva se z avtobusom odpeljala v Washing-
ton. Štiriurna vožnja v udobnem avtobusu z brezžičnim 
omrežjem je bila kot nalašč za počitek, saj časovna raz-
lika še ni bila čisto premagana. Washington je popolno 
nasprotje New Yorka. Ulice so očiščene, na cesti ni bilo 
niti listka z drevesa, javne službe namreč že navsezgo-
daj čistijo in pometajo ceste. Beračev ni ob cestah, na 
podzemni ni klošarjev. Podzemna železnica je čista, 
nikjer ni smeti in tudi živalskih obiskovalcev (beri: 
podgan) ne srečaš. 

V Washingtonu sva seveda obiskala Belo hišo. Ogledala 
sva si jo lahko le od zunaj; če želiš videti notranjost, je 
potrebna rezervacija šest mesecev vnaprej. Ker je bil tudi 
ponedeljek deževen, sva popoldne izkoristila za ogled 
naravoslovnega muzeja in muzeja letalstva, vesolja in 
pomorstva. Prenočila sva v bližnjem hotelu, ki sva ga 
vnaprej rezervirala že od doma. Sončen torek sva name-
nila ogledu Kapitola ter sprehodu po Arlington National 
cemetery, kjer so pokopane vse žrtve številnih vojn, v 
katerih so bile udeležene tudi ZDA. Obiskala sva slavni 
Kennedyjev grob in številne spomenike, posvečene 
žrtvam vojn. Pozno popoldne sva se z avtobusom odpel-
jala nazaj v New York. 

Arlington National cemetery, kjer so pokopane vse žrtve številnih 
vojn

Moja prijateljica je med najinim obiskom pridno delala, 
zato sva midva dneve izkoristila za obiske newyorških 
znamenitosti. Že doma sva si rezervirala vstopnico New 
York pass, ki za tri dneve pokriva toliko vstopnin, da 
vseh ne moreš izkoristiti. New York z vrha sva si ogledala 
z Empire state buildinga, z ladjico sva se peljala okrog 
Kipa svobode, obiskala sva kraj, kjer sta stala 11. sep-
tembra porušena dvojčka in kjer že stojita nadomestna. 
Številni spomeniki so postavljeni vsem žrtvam tega 
terorističnega napada. Obiskala sva celo muzej, ki je 
ustanovljen v spomin na vse, ki so napad preživeli, vse, 
ki ga niso, in vse svojce žrtev. Muzej je majhen in skrit v 
ulicah New Yorka, vendar vreden ogleda. Ko se sprehajaš 
med zapisi tistega dne, med slikami in seznami žrtev, 
občutiš vso grozoto, strah in žalost, kot so to premnogi 
občutili tisti dan. Dogodek 11. septembra je Američane 
zelo zaznamoval; o njem govorijo s cmokom v grlu.

Pogled na New York z Empire state buildinga

New York
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Kip svobode

Tudi New Yorka ne moreš zapustiti brez ogleda kakega 
muzeja. Muzej voščenih lutk prepriča celo mene, v mu-
zeju moderne umetnosti (MOMA) pa nisem zdržala niti 
eno uro. V New Yorku je še muzej letalstva, vesolja in po-
morstva. Če imaš ob sebi moškega, česa takega seveda 
ne smeš zamuditi. Moram priznati, da je ta bil zanimiv 
celo meni. Muzej je postavljen na reki Hudson, pred-
stavljata pa ga prava letalonosilka in prava podmornica. 
Po podmornici je vodena krožna pot, na letalonosilki pa 
so razstavljena reaktivna letala in ostale s pomorstvom 
povezane stvari. V naslednjem letu je načrtovana še 
postavitev prave rakete.

Muzej letalstva, vesolja in pomorstva na reki Hudson

Z vodnim taksijem sva se odpeljala na južni del Manhat-
tna in se tam sprehodila po ulicah t. i. financial districta. 
Sprehodila sva se po Wall streetu in obiskala borzo.

Sledil je športni dan po centralnem parku. Najela sva 
kolo in prekolesarila urejene in označene kolesarske 
poti parka. Centralni park je točka sprostitve za številne 
Newyorčane. Tečejo, kolesarijo ali se sprehajajo med ze-
lenjem. Parki so namreč edine zelene točke v New Yorku 
in ni čudno, da številni tu najdejo svoj mir. 

S podzemno železnico sva se odpeljala v Brooklyn, kjer 
sva obiskala tamkajšnji botanični muzej, zvečer pa smo 
si s kolegico ogledali še New York ponoči z Rockeffeller 
centra.

Centralni park – edina zelena točka v New Yorku

New York ponoči z Rockeffeller centra

Sobota je bil dan za nakupovanje. Najeli smo avto in se 
odpeljali v zvezno državo New Jersey v tamkajšnji out-
let. Tam je bilo toliko trgovin na kupu – še celo zame 
preveč.

Po dnevu za nakupe je sledila zadnja nedelja pred odho-
dom in ta dan smo obiskali kitajsko četrt, italijansko 
četrt, Applovo trgovino in nekaj ostalih dizajnerskih 
trgovin. Z gondolo smo se odpeljali še na otok Roosevelt 
in zadnji dan izkoristili za zadnje nakupe, za spominke in 
zadnje sprehode po ulicah mesta, ki nikoli ne spi.

Kaj naj zapišem na koncu? New York je mesto, ki ga je 
vredno videti. Prijateljica, ki tam živi, pravi, da te mesto 
potegne vase. Z njo se strinja tudi Carrie iz filma Seks v 
mestu. Jaz pa pravim, da imamo Ameriko doma. Narava, 
zelenje in domača hrana … Vse to je tisto, česar v New 
Yorku ne dobiš in ne vidiš. Ne glede na svetovno slavo je 
New York umetno mesto. Številne debele podgane, ki so 
se brezskrbno sprehajale po smeteh med tiri podzemne 
železnice, so me odvrnile. New York je mesto, ki ga 
je vsekakor vredno videti, živeti v New Yorku pa ne bi 
zmogel vsak … Jaz že ne …      O  Valentina Možina
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Fotogalerija

Fotografski utrinki iz San Diega 
O mag. Marjan Jerele
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Nagradna križanka

Iskano geslo nagradne križanke iz prejšnje številke je bilo ELEKTRO GORENJSKA ZAUPANJA VREDEN PARTNER. Izžrebali smo tri 
nagrajence, ki so nagrade prejeli po pošti. Nagrajenci so bili: PRIMOŽ SKLEDAR, KLEMEN LIČAR IN BOJAN KALAN. Nagrajencem 
iskreno čestitamo!
Geslo tokratne nagradne križanke pošljite najpozneje do torka, 30. aprila 2013 v uredništvo na naslov: Elektro Gorenjska, d. d., 
Služba za korporativno komuniciranje, Ulica Mirka Vadnova 3a, 4000 Kranj. Izžrebali bomo tri nagrajence, ki bodo nagrado  
prejeli po pošti, zato ne pozabite pripisati svojega naslova.
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